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ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

ความจริงจิ้นยางเป็นห่วงฎีกาที่ยังค้างไว้ 

ทว่าพอคิดถึงแววตาของเสด็จแม่และศิษย์น้องแล้วก็หยุดคิดเล็กน้อย

ก่อนกล่าวว่า 

“หยิบบันทึกการเดินทางที่เราอ่านค้างไว้เมื่อหลายวันก่อนมาเถิด 

เราจะอ่านก่อนแล้วค่อยเข้านอน”

— เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง
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ค ํ า น ํ า สํ า น ั ก พ ิ ม พ์

เสมือนไข่มุก  เสมือนหยก  อีกหนึ่ง 

ผลงานจีนพี เรียดของเยว่ เซี่ย เตี๋ยอิ่ ง  เป็น 

นิยายรักโรแมนติกแนวในรั้วในวังเหมือนอย่าง 

เรื่องก่อนหน้าที่สำนักพิมพ์เคยนำเสนอ  ทว่า 

ครั้งนี้เป็นเรื่องราวความรักของ  จิ้นยาง ฮ่องเต้ 

แห่งต้าเฟิง ที่ประคับประคอง  กู้หรูจิ่ว สตรีที่ 

ต้องใจไว้ในอุ้งมือดังเสมือนไข่มุก เสมือนหยก 

ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคในราชสำนัก และแคว้น 

ต่าง ๆ รอบด้าน

ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์เชื่อมั่นว่า ผู้อ่าน 

จะได้รับความบันเทิง ความสนุกสนานไปกับ 

ความรักของจิ้นยางและกู้หรูจิ่วตลอดตั้งแต่ 

เริ่มต้นจนจบเรื่อง

กรกฎาคม 2563
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“...เรื่องการแต่งงานมิใช่เป็นเพียงเรื่องของคนสองคน

แต่เป็นเรื่องของสองครอบครัว 

ถึงเป็นบุรุษรูปงามไร้ที่ติอย่างไร

หากมีครอบครัวไม่เอาไหนอยู่ข้างหลังก็ไม่ใช่คู่ครองที่ดี

หากมีความรักที่ดีเพียงใด

ก็ทนกับเรื่องเล็กน้อย ทนกับการชิงดีชิงเด่นไม่ไหว”
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จันทรา ในฤดูเหมันต์ดูประดุจหมอกขาว  ทั่วทั้งเมืองมีแต่ความ 

เงียบสงบ

ยามนี้ เป็นช่วงเวลาห้ามออกจากเคหสถาน  นอกจากคนเคาะไม้ 

บอกเวลาบนถนนแล้ว ก็มีทหารรักษาการณ์เดินตรวจตราไปทั่วเมืองหลวง  

ด้วยอากาศไม่ดีจึงไม่มีหมู่ดาราและแสงเดือนให้เห็นแม้แต่น้อย  มีแต่ 

ถนนมืดมิดที่สว่างจากโคมไฟในมือของทหารรักษาการณ์เหล่านั้น และ 

แสงริบหรี่จากดวงโคมที่แขวนอยู่หน้าประตูใหญ่ของจวนขุนนางชั้นผู้ใหญ่ 

ในพื้นที่

หัวหน้ากองพ่นลมหายใจหนาวเหน็บออกมาคราหนึ่ง มองลูกน้อง 

ที่ถูกความเย็นเล่นงานจนหน้าตาซีดขาวทางด้านหลัง  เอ่ยเสียงต่ำว่า  

“พวกเรา กระฉับกระเฉงกันหน่อย”

ยามนี้ฮ่องเต้ป่วยและมีอารมณ์แปรปรวน  มีคนในวังถูกลงโทษ 

เพราะเหตุนี้ไม่น้อย เขาไม่อยากให้กองรักษาการณ์ของเขาต้องโชคร้าย 

ในเวลานี้

ขณะนึกถึงเรื่องนี้ พลันเห็นราชองครักษ์มังกรควบม้าอย่างเร่งรีบ 

มาตามถนนที่เชื่อมไปยังประตูใหญ่ของวังหลวง คนเหล่านั้นเห็นพวกเขา 

แล้วยังไม่หยุด แต่โยนป้ายแผ่นหนึ่งให้ จากนั้นขี่ม้าลับหายไปในความมืด

เขาประคองป้ายคำสั่งเย็นเฉียบมาดูใกล้   ๆ ตัวเย็นวาบ
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นี่เป็นป้ายประจำตัวราชองครักษ์ประจำพระองค์ของฮ่องเต้มิใช่หรือ  

แล้วรีบร้อนออกจากวังยามวิกาลเช่นนี้...

หัวหน้ากองผู้นั้นหน้าเปลี่ยนสี  เขามิกล้าคิดมากไปกว่านี้  มือกุม 

ดาบประจำกายเอาไว้แน่นโดยไม่รู้ตัว

“โมง!” เวลายามสาม1 เสียงระฆังดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัด
สาวใช้ที่ เข้ า เวรกลางคืนหลายคนในเรือนตะวันออกของจวน 

หนิงผิงปั๋ว2 ตกใจตื่นเพราะเสียงระฆัง พวกนางไม่ทันเกล้าผม รีบหยิบ 

เสื้อตัวนอกมาคลุม เดินไปยังห้องด้านในอย่างรีบร้อน

“คุณหนู” เป่าลวี่เข้ามาในห้องเป็นคนแรก เห็นหลังผ้าม่านมีความ 

เคลื่อนไหวจึงรีบวิ่งไปข้างเตียงเอ่ยเสียงอ่อนโยนว่า “คุณหนู ท่านตื่นแล้ว 

หรือเจ้าคะ”

สาวใช้ที่ตามหลังเป่าลวี่เข้ามารีบจุดเทียนไข เก็บของที่มีสีสันสดใส 

ในห้องอย่างรวดเร็วจนแทบไม่รู้สึกถึงความผิดปกติ

“เป่าลวี่ เกิดอันใดขึ้นหรือ” เด็กหญิงอายุราวสิบขวบใต้ผ้าห่มนวม 

ลุกขึ้นนั่งช้า  ๆ เสียงระฆังยังคงดังไม่หยุด ใบหน้าขาวผ่องนั้นเปี่ยมด้วย 

ความสงสัย

เป่าลวี่เห็นท่าทางของดรุณีน้อยก็รู้ว่าคุณหนูต้องเดาได้ว่าเกิดอันใด 

ขึ้น นางหมุนตัวหยิบเสื้อผ้าในหีบไม้หอมแล้วส่งให้เปลี่ยน ด้วยเกรงว่า 

อากาศกลางดึกจะหนาวเกินไป ยังหาผ้าคลุมไหล่มาให้เด็กหญิงอีกผืนหนึ่ง

สาวใช้อีกหลายคนเข้ามาช่วยแต่งตัว ช่วยใส่รองเท้าถุงเท้าที่นำไป 

ผิงไฟจนอุ่น  ด้วยคุณหนูอายุยังน้อย  สาวใช้นามชิวหลัวจึงเกล้ามวย 

เรียบง่ายให้ ใช้ปิ่นเงินสองอันประดับศีรษะ มิได้ใช้เครื่องประดับชิ้นอื่น 

อีก

 1 หมายถึง ช่วงเวลากลางคืนนับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตก เริ่ม  19.00  นาฬิกา มีเพียง  

5 ยามเท่านั้น ยามสามคือเวลา 23.00 - 1.00 นาฬิกา
2 บรรดาศักดิ์ของขุนนางจีนในสมัยโบราณ เรียงตามลำดับจากสูงไปต่ำดังนี้ กง โหว  

ปั๋ว จื่อ หนาน
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เ ย ว่ เ ซี่ ย เ ตี๋ ย อิ่ ง

กู้หรูจิ่วนั่งบนม้านั่งที่มีเบาะผ้าต่วนคลุม ปล่อยให้สาวใช้ทั้งหลาย 

แต่งตัวให้  เสียดายก็เพียงเครื่องประดับศีรษะที่มารดาเพิ่งสั่งทำให้นาง 

โดยเฉพาะคงไม่ได้ใช้ภายในปีนี้เป็นแน่

เสียงนี้ เป็นสัญญาณของระฆังแจ้งการมรณกรรม  มิหนำซ้ำยังตี 

หลายที นอกจากเหตุการณ์ฮ่องเต้สวรรคตแล้ว ก็ไม่มีผู้ใดที่เข้าข่ายให้ 

ปฏิบัติตามธรรมเนียมนี้

เมื่อกู้หรูจิ่วถือเตาอุ่นมือเตรียมตัวไปพบมารดาที่เรือนใหญ่ สิ่งของ 

ที่มีสีสันภายในเรือนเล็กของนางถูกเปลี่ยนไปจนสิ้นแล้ว นางมองโคมไฟ 

สีแดงที่ เคยประดับประดาอย่างเสียดาย ถึงเปลี่ยนเป็นโคมสีอื่นไม่ทัน  

แต่โคมแดงต้องถูกปลดลงมา ดูแล้วโหวงเหวงชอบกล

เห็นดังนี้  นางก็หวนรำลึกถึงพี่สาวที่ เพิ่งออกเรือนไปได้ไม่กี่วัน 

พลางเม้มปากแน่นจนเผยลักยิ้มตื้น  ๆ ที่พวงแก้มสองข้าง

สาวใช้ทั้งหลายเห็น ก็รู้ว่าคุณหนูของตนคิดถึงคุณหนูใหญ่ที่ เพิ่ง 

ออกเรือน แต่ด้วยฐานะสาวใช้จะกล่าวอันใดก็ไม่ใช่ที่

ฮูหยินมีบุตรธิดาอย่างละสองคน คุณชายทั้งสองและคุณหนูใหญ่ 

มีอายุมากกว่าคุณหนูไม่น้อย ดังนั้นพวกเขาต่างรักใคร่เอ็นดูน้องสาวคนเล็ก 

นี้มาก หลังจากคุณหนูใหญ่ออกเรือนแล้ว คุณหนูคิดถึงพี่สาวย่อมเป็น 

เรื่องธรรมดา

เรือนเล็กตะวันออกนั้นอยู่ไม่ไกลจากเรือนใหญ่ ไม่นานกู้หรูจิ่วและ 
เหล่าสาวใช้ก็เดินมาถึง

หยางซื่อ3 กำลังสั่งการให้บ่าวรับใช้เก็บกวาดสถานที่ต่าง  ๆ  ภายในจวน 

ให้เรียบร้อย เห็นบุตรีเดินเข้ามาจึงรีบเอ่ยว่า “จิ๋วจิ่ว ไยเจ้าถึงมาที่นี่เล่า”  

ว่าแล้วนางก็สั่งให้คนไปชงชาร้อนพลางลูบมือกู้หรูจิ่วดูว่าเย็นหรือไม่

ยามที่นางตั้งครรภ์บุตรีคนนี้นางอายุสามสิบต้น ยามบุตรีของนาง 

เพิ่งคลอดออกมา แม้หน้าตาน่ารักกว่าบุตรชายบุตรสาวอีกสามคน  แต่ 

 3 ธรรมเนียมการเรียกขานหญิงที่แต่งงานแล้วของจีน จะเติมคำว่า  “ซื่อ”  ที่แปลว่าแซ่  

ต่อท้ายแซ่เดิมของหญิงผู้นั้น
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ก็ เป็นเด็กตัวผอม  ๆ  เล็ก  ๆ  นางมักกังวลว่าบุตรีคนนี้จะอยู่ ได้ไม่นาน  

ดังนั้นจึงให้สามีตั้งชื่อว่า “จิ๋วจิ่ว” มีความหมายว่า อายุยืนยาว ปลอดภัย 

บัดนี้ผ่านไปสิบปีแล้ว ทารกน้อยเติบใหญ่เป็นเด็กหญิงหน้าตาน่ารัก 

น่าชัง มองไม่เห็นความอ่อนแอในวัยเด็กอีกเลย

“ท่านแม่ พี่สะใภ้ใหญ่ พี่สะใภ้รอง” กู้หรูจิ่วคำนับคนทั้งสามในห้อง  

ยิ้มกล่าว “ท่านแม่ไม่ต้องเป็นห่วง ยามที่ลูกออกมาสวมเสื้อผ้าหนาพอ  

ไม่หนาวเจ้าค่ะ”

เฉินซื่อ พี่สะใภ้ใหญ่ และหูซื่อ พี่สะใภ้รอง รีบลุกขึ้นรับการทักทาย 

จากนาง จากนั้นเข้ามาประคองกู้หรูจิ่วให้นั่งลงพลางจับเสื้อผ้าที่นางสวม 

เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นจริงดังนั้นแล้วถึงค่อยปลอบใจแม่สามีว่าเป็นเพราะ 

จิ๋วจิ่วเป็นห่วงอย่างนั้นอย่างนี้  ทั้งท่าทีและถ้อยคำของพวกนางแสดงถึง 

ความเอ็นดูน้องสามีโดยไม่รู้ตัว

หยางซื่อเห็นพวกนางรักใคร่กลมเกลียวกันดีก็เอ่ยอย่างอ่อนใจว่า   

“เอาเถิด ให้นางอยู่ที่นี่แล้วกัน เพราะยามนี้ไม่ว่าผู้ใดก็คงนอนไม่หลับ 

กันทั้งนั้น”

กล่าวจบ หยางซื่อหันไปกำชับเรื่องที่ต้องจัดการภายในจวนต่อ ยัง 

หันมาถามความเห็นจากสะใภ้ทั้งสองเป็นระยะ เรียกได้ว่ายุ่งทว่าไม่วุ่นวาย

กู้หรูจิ่วประคองถ้วยชามองสตรีทั้งสามดูแลจัดการจวนหนิงผิงปั๋ว 

อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย อดคิดไม่ได้ว่านี่เป็นความสามารถของสตรีผู้ดี  

ที่ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็เผยให้เห็นถึงบุคลิกและความสามารถของพวกนาง

ไม่ถึงหนึ่งชั่วยาม4 สิ่งที่สมควรจัดการก็จัดการจนเสร็จเรียบร้อย  

หยางซื่อเอ่ยกับลูกสาวลูกสะใภ้ว่า  “ไม่รู้ว่าฮ่องเต้พระองค์ใหม่จะมาจาก 

จวนอ๋อง5 จวนใดกันแน่”

อดีตฮ่องเต้ไร้รัชทายาท  ทำให้ผู้สืบทอดตำแหน่งฮ่องเต้ต่อจาก 

พระองค์ต้องเป็นบุตรชายของน้องชายทั้งสองคนเท่านั้น ครั้นคิดย้อนไป 

 4 1 ชั่วยาม เท่ากับ 2 ชั่วโมง
5 เป็นตำแหน่งของพระราชวงศ์ชาย โดยมากเป็นพระโอรส พระเชษฐา หรือพระอนุชา 

ของจักรพรรดิ อาจมีเขตปกครองเป็นของตนเองหรือไม่มีก็ได้
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ว่าอดีตฮ่องเต้ประสงค์จะมีทายาทเป็นของตนเอง ไม่เพียงยื้อเวลาการ 

ส่งมอบตำแหน่งให้หลานชายในสกุลตนเองแล้ว ยังหลงงมงายกับการปรุง 

ยาอายุวัฒนะและการฝึกฝนตนให้เป็นเซียน  หลงเชื่อถ้อยคำเหลวไหล 

ของพวกนักพรตพเนจร คิดว่าทำเช่นนี้แล้วจะมีทายาท หยางซื่อรู้สึกว่า 

อดีตฮ่องเต้มีนิสัยเชื่อถือไม่ค่อยได้

เฉินซื่อและหูซื่อต่างเป็นบุตรีจากสกุลเก่าแก่ จึงเคยได้ยินเรื่องราชการ 

งานเมืองมาบ้าง ดังนั้นนอกจากหยางซื่อแล้ว พวกนางก็สนใจเรื่องนี้เช่นกัน

แม้อดีตฮ่องเต้สวรรคตแล้ว  แต่โจวฮองเฮายังมีชีวิตอยู่  ดังนั้น 

การเลือกสรรฮ่องเต้พระองค์ใหม่ย่อมต้องเป็นธุระของฮองเฮาไม่แปดส่วน 

ก็เก้าส่วน

จะว่าไปแล้ว โจวฮองเฮาผู้นี้มีความสัมพันธ์กับจวนหนิงผิงปั๋วของ 

พวกนางอยู่บ้าง หากนับญาติกันแล้ว ฮูหยินผู้เฒ่าของพวกนางเป็นพี่น้อง 

ร่วมอุทรกับมารดาของฮองเฮา  ดังนั้นในรุ่นของพวกนาง หากคิดแสดง 

ความสนิทสนมกับฮองเฮาเป็นการส่วนตัว ย่อมต้องเรียกฮองเฮาว่าเสด็จอา

แม้ฮูหยินผู้ เฒ่าถึงแก่กรรมเมื่อหลายปีก่อน  ทว่าสายสัมพันธ์นี้ 

ยังดำรงอยู่ มิเช่นนั้นเหตุใดพ่อสามีและสามีของพวกนางทั้งสองต้องรีบร้อน 

เข้าวังเมื่อชั่วยามก่อน หากไม่เพราะเกรงว่าเมื่อฮ่องเต้สวรรคตแล้วจะมี 

ผู้ใดรังแกฮองเฮา

ครั้นกล่าวถึงโจวฮองเฮาก็ต้องเอ่ยถึงมารดาผู้แข็งกร้าวของนาง ก่อนที ่

โจวฮองเฮาเข้าวังเคยออกเรือนมาแล้วครั้งหนึ่ง  คิดไม่ถึงว่าบ้านสามี 

จะไร้คุณธรรม  กล้ารับอนุภรรยาไว้นอกบ้าน ผู้มีศักดิ์ เป็นย่าน้อยของ 

พวกนางรู้เรื่องแล้วจึงพาคนไปทำลายประตูจวนของอีกฝ่าย  ไม่เพียงให้ 

อีกฝ่ายยกขบวนมาขอขมาถึงจวน ทว่ายังเรียกสินเดิมของโจวฮองเฮา 

กลับคืน แล้วให้ทั้งสองหย่าขาดจากกัน

หลังจากโจวฮองเฮาหย่าร้างไม่นาน นางขี่อาชาชมบุปผาพร้อมกับ 

กลุ่มสตรีเมืองหลวงอยู่ดีๆ กลับมีนักบวชผู้หนึ่งทำนายว่านาง  “มีชะตาหงส์ 

ที่สูงส่งอย่างผู้ใดก็เทียบมิได้”

จากนั้นไม่ถึงสองเดือน  อดีตฮ่องเต้รับสั่งให้นางเข้าวัง  เริ่มแรก 
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แต่งตั้งนางเป็นเจาอี๋6 ไม่ถึงสองปีนางให้กำเนิดโอรสธิดาฝาแฝด  อดีต 

ฮ่องเต้ยินดีนัก แต่งตั้งนางเป็นฮองเฮา ไม่มีผู้ใดตำหนิฮ่องเต้ที่กระทำ 

การบุ่มบ่าม เพราะพระสนมทั้งหมดที่เขามีในยามนั้น นอกจากโจวเจาอี๋ 

แล้ว ไม่มีผู้ใดเคยมีข่าวว่าตั้งครรภ์มาก่อนเลย

เสียดายที่จากนั้นไม่นานโอรสธิดาฝาแฝดก็เสียชีวิต  ทุกคนได้แต่ 

สะท้อนใจ รำพึงรำพันเพียงว่าชะตาของอดีตฮ่องเต้คงไร้ทายาทกระมัง

เมื่อฮ่องเต้ เป็นเช่นนี้  ทุกคนต่างมีความคิดหลากหลาย  ยังดีที่ 

แม้ว่าอดีตฮ่องเต้เลอะเลือนเรื่องราชการงานเมืองไปบ้าง ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อย  

หาความสำราญมากไปสักหน่อย ทว่าไม่มีนิสัยโหดร้ายใช้ความรุนแรง  

ดังนั้นสกุลใหญ่หลายสกุลในเมืองหลวงจึงมิได้มีใจคิดต่อต้าน  ซ้ำยังคง 

รักษาความสามัคคีกลมเกลียวให้ราชสำนักต้าเฟิง

“ถ้ายามนี้ ...เกิดความวุ่นวายขึ้นจะทำอย่างไร”  หูซื่อนิ่วหน้า ไม่ 

หวาดหวั่นว่ากำลังวิจารณ์พระราชวงศ์แม้แต่น้อย

กู้หรูจิ่วที่นั่งฟังอย่างสนใจอยู่ด้านข้าง เข้าใจว่าแม้สกุลใหญ่ทั้งหลาย 

เคารพเหล่าพระราชวงศ์ก็จริง ทว่ายังไม่ถึงขั้นเกรงกลัว เมื่อปิดประตูจวน 

ก็สามารถวิจารณ์เรื่องราวต่าง  ๆ  ในวังหลวงได้โดยไม่ออมปากออมคำ 

แม้แต่น้อย

ความจริงสกุลใหญ่ลำดับสองลำดับสามอย่างพวกนางนับว่ายังดีหน่อย  

สกุลใหญ่ลำดับหนึ่ งอย่างสกุลซือหม่า  สกุลหลี่นั้น  อากัปกิริยาและ 

ถ้อยคำของพวกเขาล้วนเสนาะหูและเหมาะสมอย่างมิอาจหาข้อตำหนิได้ 

แม้แต่น้อย  ทั้งยังแสดงท่าทีสุภาพอ่อนโยนต่อผู้อื่น  มีความหยิ่งทะนง 

แฝงในจิตวิญญาณอย่างแท้จริง  ไม่ต้องแสดงออกมาก็สามารถรับรู้ได้  

หากเป็นพระราชวงศ์ทั่วไป ยามอยู่ต่อหน้าพวกเขายังต้องเกรงใจ จะทำตัว 

เป็นพระราชวงศ์ไม่ได้

กู้หรูจิ่ ว เคยพบคนสกุลซือหม่าและสกุลหลี่  สรุปแล้วพวกเขา 

คล้ายดังสารานุกรมด้านขนบธรรมเนียมและมารยาทที่สมบูรณ์ที่สุดของ 

 6 พระสนมขั้นสอง ชั้นเอก
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ต้าเฟิง ไม่ว่าผู้ใดเห็นแล้วย่อมเกิดความยำเกรง  ความสัมพันธ์ระหว่าง 

นางกับสตรีของสองสกุลนี้คบหากันเพียงผิวเผิน  ดังนั้นไม่สะดวกที่จะ 

แสดงความคิดเห็นใด รู้เพียงว่าสตรีของสองสกุลนี้มิใช่คนที่เป็นกันเองนัก

กู้หรูจิ่วเห็นสตรีทั้ งสามกังวลจึงอดปลอบมิได้  “พระอนุชาของ 

อดีตฮ่องเต้ทั้งสอง...ประสงค์ก่อเรื่องวุ่นวายก็คงกระทำไม่ได้กระมังเจ้าคะ”

ทั้งสามคนหันมามองกู้หรูจิ่วเป็นตาเดียว ราวกับไม่คิดว่านางจะพูด 

เรื่องนี้ขึ้นมา

เห็นนัยน์ตาสว่างสดใสสามคู่จ้องมองมา  กู้หรูจิ่วกระแอมเบา  ๆ  

“แต่ไหนแต่ไรนิสัยของเฉิงอ๋อง...สุภาพอ่อนโยน อีกทั้งหลายปีมานี้สุขภาพ 

ก็ไม่ค่อยดี เขตปกครองของเขามิได้ร่ำรวยมากนัก ถึงมีใจแต่ก็คงไร้แรง”

“เจ้าพูดถูก” หยางซื่อพยักหน้า บุตรีบอกว่าเฉิงอ๋องมีนิสัยสุภาพ 

อ่อนโยนนั้นนับเป็นถ้อยคำที่ เกรงใจยิ่งนัก  ความจริงแล้วเฉิงอ๋องผู้นี้ 

เรียกได้ว่าอ่อนแอไร้ความสามารถอย่างแท้จริง หลังจากเขาได้รับมอบ 

เขตปกครองแล้วก็ไม่เคยมีความเคลื่อนไหวใด หากคนผู้นี้กล้าคิดช่วงชิง 

บัลลังก์ คงเป็นเรื่องมหัศจรรย์สำหรับต้าเฟิงเลยทีเดียว

“รุ่ยอ๋องพิการ ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่” กู้หรูจิ่วทำตาใส ผลิยิ้มน่ารัก  

“อีกอย่างในเมืองหลวงยังมีท่านพ่อและพี่ ๆ  คอยช่วยเหลือเสด็จอาในเรื่องนี้  

แล้วจะวุ่นวายได้อย่างไรเจ้าคะ”

ยังดีที่แม้อดีตฮ่องเต้เลอะเลือนไปบ้าง  ทว่าไม่ถึงกับเลอะเลือน 

จนไร้สมอง  ดังนั้นหลายเดือนก่อนหน้านี้ ได้รับบุตรชายของท่านอ๋อง 

ทั้งสองเข้าวังหลวง แม้ท่านอ๋องทั้งสองจะมีทายาทไม่มากนัก แต่รวมกันแล้ว 

ก็มีถึงห้าคน เมื่อเทียบกับอดีตฮ่องเต้ย่อมดีกว่ากันมาก

“เจ้าพูดถูก พอพวกเราเป็นห่วงก็ว้าวุ่นใจ”  หยางซื่อเห็นบุตรียิ้ม 

พลันรู้สึกว่าความหนักใจทั้งหลายมลายไปสิ้น “ไม่ว่าฮ่องเต้พระองค์ใหม่ 

จะเป็นคุณชายคนใดก็ไม่เกี่ยวกับพวกเราสักเท่าไร”

ครึ่งชั่วยามจากนั้นมีคนมารายงานว่าราชองครักษ์ประจำพระองค์ 

ไปรับตัวฮ่องเต้พระองค์ใหม่เข้าวังหลวงแล้ว 

ผู้ที่เข้าวังหลวงเป็นบุตรชายคนโตของเฉิงอ๋อง
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“บุตรคนโตของเฉิงอ๋อง...” หยางซื่อถอนหายใจ บุตรผู้นี้เป็นบุตร 

ของเฉิงอ๋องกับชายาเอกคนแรก ทว่าน่าเสียดายที่นางเสียชีวิตเร็วเกินไป  

บุตรสองคนและบุตรีสองคนของเฉิงอ๋องเกิดจากชายาเอกคนถัดมาและ 

ชายารอง

นางคิดว่าพอเข้าใจแล้วว่าเหตุใดฮองเฮาจึงเลือกคนผู้นี้

“ฮ่องเต้พระองค์ใหม่...อายุยังน้อยนัก” สตรีชั้นสูงเหล่านี้มักล่วงรู้ถึง 

ความสัมพันธ์ของแต่ละสกุลดี ดังนั้นพอเฉินซื่อและหูซื่อนึกถึงสถานการณ์ 

ของบุตรคนโตของเฉิงอ๋อง จึงเอ่ยถ้อยคำแฝงนัยนี้

กู้หรูจิ่วจดจำถ้อยคำนี้เอาไว้ กระนั้นหน้าตาของนางยังคงประดับ 

ยิ้มอ่อนหวานไร้พิษภัย ราวกับฟังไม่เข้าใจถึงสิ่งที่แฝงอยู่

ตัว
อย
่าง



9

เมื่อฮ่องเต้สวรรคต ทั่วเมืองหลวงไม่ว่าชนชั้นสูง ขุนนางใหญ ่

ไปจนถึงราษฎรตัวเล็ก  ๆ  พ่อค้าพ่อขาย จะต้องไว้ทุกข์ยี่สิบเจ็ดวัน หยุด 

งานมงคลต่าง ๆ ครึ่งปี เพื่อแสดงความเคารพฮ่องเต้ 

ชนชั้นสูงในเมืองหลวงจำต้องหยุดกิจกรรมบันเทิงยามปกติ ปิดประตู 

ลอบกินของคาวเพื่อยาขี้ฟัน เมื่อออกจากจวนต้องสวมเสื้อผ้าป่าน แสดง 

สีหน้าโศกเศร้าอาดูร

มีการจัดงานพระศพในวังหลวงยี่สิบเอ็ดวัน จากนั้นมอบพระนาม 

ว่ า  ฉุน  มี เสียงปี่พาทย์บรรเลงเพลงพร้อมกับเสียงสะอึกสะอื้นของ 

เหล่าขุนนางขณะนำพระศพบรรจุเข้าสุสานบรรพกษัตริย์

ฮ่องเต้พระองค์ใหม่อายุยังน้อยไม่รู้เรื่องงานเมือง ดังนั้นโจวฮองเฮา 

ที่ เลื่อนตำแหน่งเป็นไทเฮาจึงเคียงข้างฮ่องเต้พระองค์ใหม่จัดการงาน 

ราชการ ทั้งยังเชิญอาจารย์มาให้การอบรมสั่งสอนอีกหลายคน ฮ่องเต้น้อย 

ว่านอนสอนง่าย กตัญญู และเคารพโจวไทเฮาอย่างยิ่ง ทั้งสองได้รับการ 

ยกย่องจากขุนนางน้อยใหญ่ว่าเป็น  “พระมารดาผู้มีพระเมตตาและพระโอรส 

ผู้ทรงกตัญญู” แห่งราชสำนักต้าเฟิง

ในฐานะคุณหนูรองผู้ยังเยาว์วัยในจวนหนิงผิงปั๋ว กู้หรูจิ่วไม่ค่อย 

ได้ยินเรื่องราชการงานเมืองนัก  แต่ก็พอได้ยินพี่ชายทั้งสองพูดกันว่า  

ร่างกายของฮ่องเต้น้อยไม่ค่อยแข็งแรง เรื่องอื่นแทบไม่ค่อยเอ่ยถึง

ความจริงนี่ เป็นเรื่องปกติ  ฮ่องเต้น้อยยังเยาว์วัย  ไม่มีอิทธิพล 

ที่แข็งแกร่งคอยสนับสนุน อีกทั้งอำนาจในการว่าราชการล้วนอยู่ในมือของ 

2
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โจวไทเฮา จึงทำให้ฮ่องเต้น้อยมิได้รับความสำคัญแต่อย่างใด

ข้อสรุปนี้ได้มาจากความถี่ที่บิดาและพี่ชายเอ่ยถึงฮ่องเต้น้อยและ 

โจวไทเฮา

ฮ่องเต้ที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงจะมีชีวิตอยู่ถึงวัยออกว่าราชการเอง 

ได้หรือไม่นั้นยังพูดยาก  ยามนี้ไม่มีผู้ ใดรีบร้อนแสดงความจงรักภักดี 

ต่อเขา ชนชั้นสูงในเมืองหลวงล้วนมีความอดทนอดกลั้นเป็นเลิศ ไม่มีทาง 

วางเดิมพันง่ายๆ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าเพราะเหตุใดเมื่อมีการผลัดแผ่นดิน  

ชนชั้นสูงเหล่านั้นถึงยังยืนยงอยู่ได้

ด้วยอยู่ระหว่างไว้ทุกข์ให้อดีตฮ่องเต้ ทำให้งานปีใหม่ปีนี้ผ่านไป 

อย่างไร้สีสัน กู้หรูจิ่วและสหายสนิทหลายคนมิอาจจับกลุ่มเที่ยวเล่นกันได้  

ย่อมเสียดายเป็นธรรมดา

นับแต่สตรีสกุลใหญ่ทั้งหลายร่ำเรียนเขียนอ่านได้  จะต้องเรียนรู้ 

สิ่งต่าง  ๆ  มากมาย การขี่ม้า ยิงธนู การวาดภาพ การแต่งกลอน และ 

ศาสตร์ต่าง  ๆ  ไม่ต้องกล่าวถึง การพูดจาและกิริยามารยาททั้งหลายมิอาจ 

ละเลย

เมื่อเทียบกับการใช้ชีวิตยามนี้  กู้หรูจิ่ วรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ ใน 

ชาติที่แล้วของนางนั้นออกจะหยาบกระด้างไปสักหน่อย  เพราะเหตุนี้ 

นางจึงมองสตรีชั้นสูงที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ ด้วยความคิดใหม่

“คุณหนู  นายท่านและฮูหยินให้มาเชิญไปกินอาหารที่ เรือนใหญ่ 

เจ้าค่ะ” เป่าลวี่เดินเข้ามาในห้อง รอจนกู้หรูจิ่วเขียนตัวอักษรเส้นสุดท้าย 

เสร็จแล้วค่อยเอ่ยยิ้ม  ๆ “คุณหนูเขียนตัวอักษรได้งามขึ้นเรื่อย ๆ นะเจ้าคะ”

“เจ้ากับคนอื่น  ๆ  พูดอย่างนี้ทุกวัน เหตุใดข้าถึงมองไม่เห็นความ 

แตกต่างเล่า” กู้หรูจิ่ววางพู่กัน รู้สึกว่าตัวอักษรที่เขียนนั้นพอใช้ได้ ทว่า 

ยังขาดเอกลักษณ์บางอย่างไป  ผู้ที่ย้อนเวลากลับมามักชำนาญดนตรี   

โคลงกลอน และการเขียนอักษร แต่เหตุใดพอเป็นนางกลับเป็นตัวถ่วง 

ของพวกที่ย้อนเวลากลับมาเสียได้

มู่เซียงและชิวหลัวเข้ามาเก็บโต๊ะให้กู้หรูจิ่ว  ชิวหลัวยังปลอบใจว่า  

“คุณหนูอายุเท่าไรเองเจ้าคะ แม้บ่าวรับใช้อย่างพวกเราไม่เข้าใจเรื่องการ 
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เขียนพู่กัน ทว่านายท่านกล่าวเองว่าตัวอักษรของคุณหนูงดงาม ย่อมแสดงว่า 

ต้องดีจริง ๆ เจ้าค่ะ”

สาวใช้คนสนิทต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน  แม้แต่สาวใช้ที่ยกอ่าง 

ทองแดงมาให้กู้หรูจิ่วล้างมือก็ยังพยักหน้าเห็นด้วย

กู้หรูจิ่วปล่อยให้พวกสาวใช้เยินยอ ก่อนพาสาวใช้คนสนิททั้งสี่มุ่งหน้า 
ไปยังเรือนใหญ่ทั้งใบหน้ายิ้มแย้ม  มาถึงก็ เห็นคนในครอบครัวนั่งกัน 

พร้อมหน้า แสดงความเคารพบิดามารดา พี่ชายพี่สะใภ้แล้ว จึงค่อยนั่งลง 

ข้างหยางซื่อ “วันนี้ท่านพ่อและพี่  ๆ  ยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงว่าต้องมีเรื่องดี 

เกิดขึ้นแน่เจ้าค่ะ”

“มีเรื่องดีจริง  ๆ  ” กู้ฉางหลิงลูบหนวดที่ยังไม่ค่อยยาวนักของตนเอง  

“อีกไม่กี่วันฮ่องเต้จะทรงปูนบำเหน็จให้ขุนนางผู้มีความชอบ  ครอบครัว 

ของพวกเราโชคดีได้รับการปูนบำเหน็จด้วยเช่นกัน  อาจจะได้หนึ่งหรือ 

สองรางวัล”

กู้หรูจิ่วรู้ดีว่าบำเหน็จที่ทำให้บิดามีความสุขอย่างเห็นได้ชัดนี้ต้อง 

มิใช่เงินทองของมีค่าใด  ๆ ทว่าอาจเป็นบรรดาศักดิ์หรือตำแหน่งขุนนาง 

จริง ๆ

สกุลกู้ถือว่ า เป็นสกุลผู้ดีลำดับสองท้าย  ๆ  อย่างเฉียดฉิว  ด้วย 

บรรพบุรุษสองรุ่นก่อนนั้นไม่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพิเศษใด  แม้แต่ 

บิดาที่มีบรรดาศักดิ์เป็นปั๋วขั้นหนึ่งก็เกรงว่าคงได้เป็นหลังจากโจวไทเฮา 

เข้าวังหลวงแล้ว  อดีตฮ่องเต้ให้ความสำคัญกับตัวอักษรที่เขาเขียน  จึง 

ให้เลื่อนลำดับจากปั๋วขั้นสามขึ้นมา

ยามนี้โจวไทเฮาเป็นผู้กุมอำนาจ การดูแลญาติพี่น้องทางฝ่ายมารดา 

ย่อมเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้  ทว่าหากกล่าวถึงความใกล้ชิดแล้ว  

สมควรเป็นสกุลโจวที่ได้รับประโยชน์ เกี่ยวอันใดกับสกุลกู้ของพวกนางเล่า

กู้หรูจิ่วคิดไม่ตกเลยไม่คิดเสียเลย นางอาศัยใบหน้าอวบอิ่มขาวนวล 

ยิ้มหวานให้บิดา “ท่านพ่อ ท่านรีบบอกลูกเถิดเจ้าค่ะ ฮ่องเต้จะพระราชทาน 

สิ่งใดแก่พวกเรา”
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หากบุตรชายทั้ งสองไร้ความอดทนอดกลั้น เช่นนี้  กู้ฉางหลิ ง 

คงตำหนิแล้ว  แต่นี่ผู้ที่ เอ่ยถามเป็นบุตรีสุดที่ รัก  เมื่อสบกับนัยน์ตา 

ดำขลับของนางแล้วเขาก็ไม่อ้อมค้อม ยังแสดงความยินดีปรีดากว่าเดิม  

“วันนี้ยามเข้าเฝ้าไทเฮา ไทเฮารับสั่งว่ามีพระประสงค์ให้พ่อเป็นอาจารย์  

ถวายการสอนการทรงพระอักษรและการวาดพระรูปแด่ฮ่องเต้  มิหนำซ้ำ 

ยังทรงพระดำริจะเลื่อนบรรดาศักดิ์ให้พ่อเป็นโหวขั้นสองด้วย”

การเขียนอักษรและการวาดภาพของกู้ฉางหลิงนับเป็นที่นิยมชมชอบ 

ในหมู่ผู้มีความรู้  โดยเฉพาะการเขียนอักษร  แม้แต่ผู้มีชื่อ เสียงของ 

ต้าเฟิงหลายคนซึ่งดำเนินชีวิตที่ตัดขาดจากโลกภายนอกยังเอ่ยชมว่า  

“ เป็นอักษรที่ งดงามและทรงพลังอย่ างหาได้ยาก”  ด้วยเหตุนี้ทำให้  

ครอบครัวของกู้ฉางหลิงเป็นสาขาสกุลกู้ที่ได้รับความเคารพยกย่องที่สุด 

ในเมืองหลวง

“จริงหรือเจ้าคะ” นัยน์ตาของกู้หรูจิ่วโค้งลงราวเคียวจันทร์  “นับ 

เป็นเรื่องน่ายินดี รอให้ฮ่องเต้ทรงออกว่าราชการเองเมื่อไร ท่านพ่อค่อย 

เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นกง”

“เรื่องนี้จะว่าดีก็ดี ไม่ดีก็ไม่ดี” หยางซื่อถอนหายใจ “ท่านพี่เคย 

เข้าเฝ้าฮ่องเต้แล้วหรือเจ้าคะ” จะตำหนิที่นางสาดน้ำเย็นใส่ยามนี้ไม่ได้  

เพราะสามีของนางชอบเพ้อฝัน คิดแต่ในแง่ดีเสมอ ในบรรดาบุตรธิดา 

ทั้งสี่คนนั้น  มีแต่บุตรีคนเล็กที่มีนิสัยเหมือนบิดา  หากให้สองพ่อลูก 

คุยกันไปเรื่อย  ๆ สกุลกู้ของพวกนางคงกลายเป็นสกุลผู้ดีลำดับหนึ่งใน 

เมืองหลวงภายในวันพรุ่งเป็นแน่

โจวไทเฮาและฮ่องเต้มิ ได้ เป็นแม่ลูกแท้  ๆ  ฮ่องเต้อายุยังน้อย  

อีกทั้งร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง  ตำแหน่งอาจารย์นี่ดูแล้วคล้ายมีเกียรติ  

ทว่าความจริงแล้วเกรงว่าเบื้องหลังจะไม่ดีอย่างที่คิด

“จะไม่เคยเข้าเฝ้าได้อย่างไร แต่ก่อนเคยเห็นยามเข้าประชุมเช้า 

ไม่กี่ครั้ง วันนี้ได้เข้าเฝ้าส่วนพระองค์” ความพึงพอใจฉายชัดบนใบหน้า 

กู้ฉางหลิง “แม้ฮ่องเต้ยังทรงพระเยาว์ ทว่ามีพระจริยวัตรสุภาพเรียบร้อย  

พระพักตร์ดุจจันทรานวลผ่อง ไม่ว่าผู้ใดเห็นแล้วย่อมต้องชื่นชอบ”
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“พระพักตร์ของฮ่องเต้งามมากหรือเจ้าคะ” กู้หรูจิ่วได้ยินเช่นนั้น 

ก็ถามอย่างสนใจ “งามถึงเพียงนั้นเชียวหรือเจ้าคะ”

“แน่นอน  ที่สำคัญกว่านั้นคือฮ่องเต้ทรงเป็นเด็กที่มีพระจริยวัตร 

งดงาม มีพระเมตตากรุณา ไทเฮาทรงอบรมสั่งสอนได้ดีเยี่ยม” กู้ฉางหลิง 

เอ่ยถึงตรงนี้ก็รู้สึกสะท้อนใจ “เสียดายที่ชายาเฉิงอ๋องถึงแก่กรรมเร็วเกินไป  

มิเช่นนั้นเกรงว่าฮ่องเต้จะต้องทรงเป็นเลิศมากกว่านี้”

มารดาผู้ให้กำเนิดฮ่องเต้น้อยมาจากสกุลซือหม่า สกุลผู้ดีลำดับหนึ่ง  

ผู้ที่มาจากสกุลนี้ย่อมเป็นบุคคลที่ผู้อื่นยกย่องและถือเป็นต้นแบบ

หยางซื่อมองสามีและบุตรีที่มีนิสัย  “ดูคนที่หน้าตา”  ด้วยความอ่อนใจ  

นางถอนหายใจขณะฟังพวกเขาสนทนาถึงรูปลักษณ์ของฮ่องเต้น้อย 

กันอย่างออกรสออกชาติ  ยังดีที่ลูก  ๆ  อีกสามคนไม่มีนิสัยไร้ เดียงสา  

ไร้พิษภัยอย่างเช่นบิดา มิเช่นนั้นนางคงกลุ้มใจกว่านี้เป็นแน่

“ฮูหยินอย่าได้กังวลจนเกินไป  อย่างไรก็สรุปกันแล้ว  คิดมาก 

ก็ ไร้ประโยชน์ ”  กู้ฉางหลิงที่คุยกับบุตรีหาจั งหวะปลอบใจหยางซื่ อ  

“อีกอย่างหนึ่งข้าเพียงถวายการสอนการทรงพระอักษร การวาดพระรูป 

แด่ฮ่องเต้เท่านั้น ยังมีอันใดน่าเป็นห่วงอีกเล่า”

หยางซื่อตะลึงมองสามีตนเอง ก่อนหัวเราะอย่างอดไม่ได้ ไม่รู้ว่า 

เขาไร้เดียงสาจริงๆ หรือมีความมั่นใจบางอย่าง หลายปีมานี้ดูคล้ายเขา 

เพ้อฝันไร้เดียงสาก็จริง  แต่ไม่รู้ว่าเป็นชะตาฟ้าลิขิตหรืออย่างไรที่ทำให้ 

ครอบครัวของนางมีความเป็นอยู่ที่ดีวันดีคืน

กู้จืออวี่  พี่ใหญ่  และกู้ฉุนจิ่ง  น้องชาย  นั่งฟังบิดาและน้องสาว 

วิจารณ์ถึงรูปโฉมของฮ่องเต้ไปจนถึงร้านขายขนมที่ถนนตะวันออกเงียบ  ๆ  

กู้ฉุนจิ่งถามเสียงอ่อยว่า “ท่านแม่ จะกินข้าวได้เมื่อไรขอรับ”

หยางซื่อเรียกให้คนยกอาหารเข้ามาอย่างอ่อนใจ  หันกลับไปเอ่ย 

กับกู้ฉางหลิงว่า “ล้างมือแล้วกินข้าวเถิด ลูกเรายังเล็ก อย่าคุยเรื่องพวกนี้ 

กับนางเลย” การกล่าวถึงเด็กชายที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นเลิศให้บุตรีที่อายุ 

ยังน้อยฟังใช้ได้ที่ใดกัน

ตัว
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กู้ฉางหลิง เริ่มรู้สึกตัว  จึงกระแอมเบา  ๆ  ก่อนเปลี่ยนเรื่ องคุย 

อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย “จิ๋วจิ่ว ฝึกเขียนอักษรถึงไหนแล้ว”

กู้หรูจิ่วมองกู้ฉางหลิงอย่างจนถ้อยคำ บุตรีจ้องเสียจนกู้ฉางหลิง 

ใจอ่อน ยิ้มกล่าว “กินข้าว กินข้าว”

สกุลกู้อยู่นอกจวนวางตัวได้ดี  ทว่าหลังจากปิดประตูจวนแล้ว 

ก็ไม่ใคร่ใส่ใจกับขนบธรรมเนียมที่ เคร่งครัดมากนัก  หยางซื่อเป็นคน 

นุ่มนวลอ่อนหวานมาแต่ไหนแต่ไร  ไม่ชอบทำตัวเป็นแม่สามีที่ร้ายกาจ  

ดังนั้นจึงมิได้ตั้งกฎเกณฑ์ที่ไม่จำเป็นบนโต๊ะอาหารกับลูกสะใภ้ทั้งสอง

หลังกินอาหารกลางวันเสร็จแล้ว  กู้ฉางหลิงพลันเอ่ยว่า  “จริงสิ   

เมื่อครู่ข้าลืมไป วันนี้ก่อนออกจากวัง ไทเฮารับสั่งถึงจิ๋วจิ่ว ตรัสว่าไม่ได้ 

เจอหน้าหลายปีแล้ว มีพระประสงค์ให้นางเข้าเฝ้า”

“ไทเฮาตรัสหรือไม่ว่าเป็นวันใด” หยางซื่อได้ยินก็ไม่แปลกใจ เพียง 

ถามแค่นี้

“วันใดไม่ได้บอก ทว่าคงไม่กี่วันนี้แหละ เจ้าเตรียมของที่จะให้จิ๋วจิ่ว 

นำเข้าวังให้เรียบร้อยเถิด ถึงเวลาที่ไทเฮามีรับสั่งให้เข้าเฝ้าจะได้ไม่ฉุกละหุก”  

กู้ฉางหลิงยังตั้ งใจบอกกู้หรูจิ่ วโดยเฉพาะ  “ไทเฮาทรงเป็นผู้ ใหญ่ที่มี 

พระเมตตา  ลูกไม่ต้องตื่นเต้นเกินไป ปกติทำตัวอย่างไร  เข้าวังแล้วก็ 

ทำตัวอย่างนั้น”

กู้หรูจิ่วกะพริบตาปริบ  ๆ  มองบิดา ความหมายของเขาคือ พวกเรา 

ไม่จำเป็นต้องตั้งใจประจบไทเฮาใช่หรือไม่

กู้ฉางหลิงรู้ว่ากู้หรูจิ่วคิดสิ่งใดอยู่จึงกะพริบตาตอบนาง แสดงท่าที 

ให้เห็นว่ารู้อยู่แล้วแต่ไม่พูด

กู้หรูจิ่วเข้าใจแล้วว่าบิดาของตนคาดหวังกับฮ่องเต้น้อยเพียงใด ทว่า 

ยังกังวลบางอย่างจึงมิได้รีบร้อนแสดงจุดยืน  แต่กระนั้นก็ไม่ต้องการให้ 

ฮ่องเต้น้อยเข้าใจผิด

เมื่อเข้าใจถึงจุดยืนของครอบครัวแล้ว กู้หรูจิ่วค่อยวางใจ เดิมนาง 

ยังกังวลว่า  เพราะความสัมพันธ์ของผู้ ใหญ่รุ่นก่อนจะทำให้พวกนาง 

ต้องกลายเป็นฝ่ายสนับสนุนไทเฮา ซึ่งอาจเกิดความวุ่นวายภายหลังได้

ตัว
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ไม่ใช่ว่านางเข้าใจเรื่องราวในราชสำนักมากมายนัก ทว่าจากวิชา 

ประวัติศาสตร์ที่ ได้ร่ำเรียนมาเมื่อชาติที่แล้ว  ทำให้นางทราบเกี่ยวกับ 

คดีนองเลือดที่เกิดจากการเลือกข้างที่ไม่ชัดเจนหลายคดี

หยาดโลหิตและหยดน้ำตาในประวัติศาสตร์บอกเล่ าสัจธรรม 

เรื่องหนึ่งกับพวกเรา นั่นคือ เป็นคนอย่าเห็นแก่ความรุ่งเรืองเพียงชั่วขณะ  

สมควรเห็นแก่ความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนจึงจะถูกต้อง

ครั้นคิดถึงตรงนี้ กู้หรูจิ่วอดคิดไม่ได้ว่าหากฮ่องเต้น้อยดีจริงอย่างที่ 

ท่านพ่อบอก ก็ขอให้เขามีอายุยืนยาวอีกสักหน่อยก็น่าจะดี

สิง่ทีกู่ฉ้างหลงิคาดคดิไวน้ัน้ถกูตอ้ง สองวนัหลงัจากนัน้ มนีางขา้หลวง 

ขั้นห้าประจำตำหนักไทเฮามารับกู้หรูจิ่วเข้าวัง

ไม่รู้ว่าไทเฮาประสงค์จะค้ำชูหรือมีความตั้งใจอื่นใด รถม้าที่ส่งมารับ 

กู้หรูจิ่วนั้นมิใช่รถม้าทั่วไป ทว่าเป็นรถม้าประจำตำแหน่งท่านหญิงขั้นห้า
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ยามที่รถม้าแล่นผ่านประตูวังหลวงมีทหารรักษาการณ์เข้ามา 
ตรวจค้น กู้หรูจิ่วไม่ได้ลงจากรถ นั่งรถม้าตรงเข้าไปด้านใน

ล้อรถบดไปตามถนนหินดังกึกกัก  กู้หรูจิ่วเลิกผ้าม่านขึ้นมุมหนึ่ง  

เห็นเพียงราชองครักษ์ข้างรถและกำแพงสูงสีแดง

นางทิ้งผ้าม่านลง  ลูบหลังมือตนเอง  พยายามทำสีหน้าให้ดูเป็น 

ธรรมชาติที่สุด

วังหลวงของราชวงศ์เฟิงนั้นกว้างใหญ่ แม้มีผ้าม่านขวางกั้น แต่ 

ระหว่างทางที่รถม้าวิ่งไปนั้น กู้หรูจิ่วยังได้ยินเสียงฝีเท้าของราชองครักษ์ 

ขณะเดินผ่านพร้อมกับเสียงอาวุธและเสื้อเกราะเสียดสีกัน บรรยากาศเช่นนี้ 

ทำให้นางสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เรียกว่าขนบธรรมเนียมอันเคร่งครัดในวังหลวง  

ทั้งยังรับรู้ได้อย่างลึกซึ้งถึงความมีอำนาจ

รถม้าแล่นไปตามทางประมาณสองก้านธูป1 คล้ายกู้หรูจิ่วจะได้ยิน 

เสียงปรบมือดังอยู่ด้านหน้า รถม้าชะลอจนหยุดนิ่ง

นางกำนัลใหญ่ที่รับกู้หรูจิ่วเข้าวังคาดไม่ถึงว่าจะพบขบวนเสด็จของ 

ฮ่องเต้ เดิมพวกนางสมควรเป็นฝ่ายหลีกทาง ทว่าที่ตรงนี้เป็นถนนสายยาว 

ที่มิอาจหลบหลีกได้ จำต้องจอดรถม้าแอบข้างทางเพื่อแสดงความเคารพ 

ฮ่องเต้

 1 ประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความยาวของธูป

3
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แม้ฮ่องเต้ยังไม่มีอำนาจแท้จริงในมือ แต่ไม่ว่าอย่างไรอีกฝ่ายก็เป็น 

ประมุขของแผ่นดิน  พวกนางเป็นนางกำนัลที่มีหน้ามีตาติดตามไทเฮา  

ทว่ายามอยู่ต่อหน้าฮ่องเต้ก็ยังคงเป็นเพียงบ่าวรับใช้ในวังหลวงเท่านั้น

นางกำนัลใหญ่ที่ยืนข้างรถม้าเดินมากระซิบเบา  ๆ  ข้างหน้าต่างว่า  

“คุณหนูกู้ มีขบวนเสด็จมาเจ้าค่ะ”

กู้หรูจิ่วได้ยินก็รู้ว่าหมัวมัว2 ท่านนี้เตือนให้นางลงมารับเสด็จ จึงเลิก 

ผ้าม่านด้านหน้าแล้วจับมือนางกำนัลใหญ่ก้าวลงจากรถม้า

“ไป๋เสียน เกิดอันใดขึ้น” จิ้นยางรู้สึกถึงความเร็วที่ลดลงของราชรถ  

จึงส่งเสียงกระแอมในลำคอ  จากนั้นแหวกผ้าม่านที่บดบังสายตาออก  

เขาเห็นเด็กหญิงในชุดกระโปรงยาวสี เขียวใส  มีผ้าคลุมไหล่สีงาช้าง 

ก้ าวลงจากรถม้ าประจำตำแหน่ งท่ านหญิ งขั้ นห้ าที่ จอดอยู่ ข้ า งทาง 

ห่างออกไปไม่ไกลมากนัก ด้วยอยู่ห่างกันพอสมควรและอีกฝ่ายก้มหน้าลง 

เล็กน้อย ทำให้เขาเห็นเพียงเรือนผมดำขลับของอีกฝ่ายเท่านั้น

รอกระทั่งราชรถแล่นใกล้เข้ามา เขาอดมองเด็กหญิงคนนั้นมากขึ้น 

ไม่ได้  ไรผมดำสนิทที่ระข้างพวงแก้มของนางขับให้ผิวของนางดูขาวนุ่ม  

ชุ่มชื้นราวกับจะบีบน้ำออกมาได้  แม้แต่ปิ่นปักผมเงินที่ประดับบนศีรษะ 

ก็ดูดียิ่งนัก

เห็นเด็กหญิงตัวเล็กผู้นี้แล้ว  จิ้นยางต้องสะกดกลั้นอาการคันคอ  

ยกมือปิดปากเพื่อไม่ให้ส่งเสียงไอออกมา 

เขารู้สึกว่าหากตนเองไอออกมายามนี้ อาจทำให้เด็กหญิงตัวน้อย 

ตกใจ

ขณะที่ราชรถเคลื่อนห่างจากรถม้า เขาอดหันไปมองเด็กหญิงคนนั้น 

ที่ยืนก้มหน้าหลุบตาอีกครั้งไม่ได้ ลมหนาวพัดชายกระโปรงและผ้าคลุมไหล่ 

ของนางไหวน้อย  ๆ เขาอดเอ่ยไม่ได้ว่า “ต้นฤดูวสันต์อากาศยังหนาวเย็น  

คุณหนูไม่ต้องมากพิธี กลับขึ้นรถเถิด”

 2 คำเรียกนางกำนัลอาวุโส แม่นม หรือสตรีสูงวัย

ตัว
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สิ้นถ้อยคำนี้แล้ว  จิ้นยางเห็นคุณหนูน้อยขยับตัวเล็กน้อย  เขา 

มองปลายคางเล็ก  ๆ  ขาว  ๆ ริมฝีปากอวบอิ่ม และข้างแก้มขาวใสจนเห็น 

เส้นโลหิตแดงจาง ๆ

เป็นคุณหนูน้อยที่ดูสุขภาพดี ดียิ่งนัก

มีรอยยิ้มบางบนใบหน้าซีดขาวของจิ้นยาง ก่อนทิ้งผ้าม่านลงช้า ๆ

ได้ยินเสียงราชรถเคลื่อนออกห่าง กู้หรูจิ่วเงยหน้ามองตาม
นางกำนัลใหญ่ประคองกู้หรูจิ่วขึ้นรถม้า รอจนกระทั่งผ้าม่านทิ้งตัว 

ลงมา  นางค่อยนั่งลง  คิดว่าฮ่องเต้พระองค์ใหม่เป็นคนอย่างไรกันแน่   

เด็กชายอายุไม่ถึงสิบสามปี รู้จักใส่ใจผู้อื่น เพียงแต่ไม่รู้ว่าเป็นความเมตตา 

จากใจ หรือแสร้งทำให้ผู้อื่นดู

รถม้าแล่นไปอีกประมาณสองก้านธูป จากนั้นจอดในตำแหน่งที่ไม่ไกล 

จากพระตำหนักคังเฉวียน

พระตำหนักคังเฉวียนเป็นตำหนักบรรทมของโจวไทเฮา  ดังนั้น 

เพื่อแสดงความเคารพไทเฮา สตรีที่เข้าวังจะไม่นั่งรถม้าหรือนั่งเกี้ยวมาถึง 

หน้าประตูตำหนัก  กู้หรูจิ่วสังเกตเห็นว่ามีข้าราชบริพารในพระตำหนัก 

มากกว่าด้านนอก  การกระทำใด  ๆ  ล้วนเป็นไปอย่างระมัดระวังมากขึ้น  

ไม่มีนางกำนัลขันทีมาลอบยืนดูบุตรีขุนนางอย่างนางจากที่ไกล  ๆ ไม่ว่า 

ผู้ใดก็ตามที่พบนาง ไม่ค้อมกายถอยหลังเพื่อคารวะก็ต้องหลีกทางให้ ไม่มี 

ผู้ที่ไม่รู้จักกาลเทศะปรากฏกาย ณ ที่นี้

พระตำหนักคังเฉวียนเป็นตำหนักประจำตำแหน่งไทเฮาราชวงศ์เฟิง 

ทุกยุคทุกสมัย ความเรียบง่ายและความเงียบสงบเป็นเอกลักษณ์สำคัญ 

ของสถานที่แห่งนี้ นี่เป็นคราแรกที่กู้หรูจิ่วมาที่นี่ รอยยิ้มบนใบหน้าของ 

นางกำนัลนำทางยังมิอาจบดบังความพิเศษของสถานที่แห่งนี้ได้

ในความคิดของกู้หรูจิ่ว โจวไทเฮามิได้เป็นสตรีที่มีรูปโฉมเป็นเลิศ  

ทว่าเป็นสตรีที่น่าเกรงขาม ครั้นพบอีกฝ่ายคราแรกกู้หรูจิ่วก็ต้องเปลี่ยน 

ความคิดใหม่

“นางหนูจิ๋วจิ่วมาแล้วหรือ” โจวไทเฮานั่งเก้าอี้ เห็นกู้หรูจิ่วมาถึงก็ 

ตัว
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ยินดีอย่างเห็นได้ชัด  เมื่อนางเห็นหน้าตาของกู้หรูจิ่ วกระจ่างชัดก็ยิ่ ง 

กระตือรือร้นขึ้น ไม่รอให้กู้หรูจิ่วคำนับเสร็จ รีบลุกขึ้นมาประคองกู้หรูจิ่ว 

นั่งลง ยิ้มกล่าว “พวกเราคนกันเองไม่ต้องมากพิธี อยู่กันส่วนตัวเรียกข้า 

ว่าเสด็จอาก็แล้วกัน”

กู้หรูจิ่วสังเกตว่าโจวไทเฮาพินิจใบหน้าของตนอย่างละเอียด ให้นึก 

สงสัย จึงเอ่ยเรียกเสียงหวานว่า  “เสด็จอา” หากนับญาติกันแล้ว โจวไทเฮา 

มีศักดิ์ เป็นอาห่ าง  ๆ  ไม่ ใช่อาแท้  ๆ  ทว่ า เวลานี้ผู้ ใดจะมัวแก้ ไขระดับ 

ความสัมพันธ์กันเล่า

“ดี ดี ดี” โจวไทเฮาสั่งให้นางกำนัลยกน้ำชาและของว่างเข้ามา ยัง 

ไม่ปล่อยมือที่จับจูงเด็กหญิงแต่อย่างใด “ยามที่เจ้าครบเดือน ข้าไม่ค่อย 

สบาย ไม่มีโอกาสออกจากวังไปดูเจ้า คิดไม่ถึงว่าพริบตาเดียวเจ้าจะโต 

ถึงเพียงนี้แล้ว”

กู้หรูจิ่วเคยฟังมารดาเอ่ยถึงเรื่องราวก่อนที่นางจะถือกำเนิดสองวัน  

ธิดาที่มีชีวิตอยู่นานกว่าโอรสของโจวไทเฮาไม่กี่ เดือนวายชนม์ในวันนั้น  

แม้รักษาตัวนานเป็นปี  โจวไทเฮาก็ยังไม่แข็งแรงดังเดิม  นับจากนั้นมา 

นางแทบไม่ไปมาหาสู่ญาติทางฝ่ายนางสักเท่าไร

ยามนี้ผ่านไปสิบปีแล้ว กู้หรูจิ่วมองสตรีนุ่มนวลอ่อนโยนตรงหน้า  

นางคิดไม่ออกว่าตอนนั้นสตรีนางนี้ผ่านช่วงเวลาอันหมองหม่นที่สุดในชีวิต 

จนกลายเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์ที่สุดแห่งราชวงศ์เฟิงมาได้อย่างไร

“ท่ านแม่ เคยบอกหม่อมฉันว่ า  กุญแจอายุวัฒนะที่หม่อมฉัน 

ใส่ติดตัวตอนยังเล็กนั้นเป็นไทเฮาพระราชทานเพคะ”  กู้หรูจิ่วยิ้มกล่าว  

“ยังมีสิ่งของอีกไม่น้อยที่พระราชทานแก่หม่อมฉัน ทว่ายามนั้นหม่อมฉัน 

ยังเล็กนัก จึงไม่รู้จักเข้าวังมาขอบพระทัย”

“เจ้าอายุเท่าไรเอง ก่อนหน้านี้ไม่มีโอกาสเข้าวัง แล้วจะบอกอันใดข้า 

ได้เล่า”  โจวไทเฮาเลื่อนขนมพันชั้น3 ไปตรงหน้ากู้หรูจิ่วอย่างอารมณ์ดี   

 3 เป็นของว่างเลื่องชื่อของชาวฮั่นจากเมืองหยางโจว มณฑลเจียงซู ทำจากแป้ง ยีสต์  

น้ำตาล ผงฟู และน้ำ นวดและหมักให้ขึ้นฟู แผ่แป้งให้แบน ทาน้ำมันและน้ำตาล พับทบ 

ไปมา นึ่งด้วยไอน้ำ โรยหน้าด้วยผลไม้แห้งชิ้นเล็ก ๆ แล้วตัดขนมเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
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น้ำเสียงของนางอ่อนโยน “ข้าได้ยินท่านพ่อเจ้าบอกว่าเจ้าชอบกินขนมพันชั้น  

นี่ข้าให้พ่อครัวหลวงทำเป็นพิเศษ เจ้าลองชิมดูสิว่าถูกปากหรือไม่”

ของว่างทำอย่างพิถีพิถันวางบนจานทรงใบบัวสี เขียวสด  เป็น 

ขนมพันชั้นที่มีขนาดเพียงหัวแม่มือ ดูแล้วน่ารักยิ่งนัก

กู้หรูจิ่วใช้ไม้จิ้มขนมที่ทำจากเงินจิ้มเข้าปากชิ้นหนึ่ง นางกินแล้ว 

รู้สึกว่าไม่อร่อยเท่าพ่อครัวที่จวนทำ  นางเห็นรอยยิ้มของโจวไทเฮาเจือ 

ความคาดหวัง จึงกลืนขนมลงไปแล้วจิบน้ำชาตาม ก่อนเอ่ยว่า “หวานไป 

สักหน่อยเพคะ”

เป็นไปดังคาด โจวไทเฮามิได้ไม่พอใจถ้อยคำของกู้หรูจิ่ว พยักหน้า 

ให้พลางเอ่ยว่า “ถ้าเอ่ยถึงขนมพันชั้นต้องเป็นพ่อครัวที่จวนของเจ้าจึงจะทำ 

ได้อร่อย ตอนที่ข้ายังอยู่ในจวน เคยไปเป็นแขกที่จวนของเจ้า อย่างอื่น 

ข้าจำไม่ได้  จำได้แต่ขนมพันชั้นที่พอเข้าปากก็ละลายทันที  ซ้ำยังทิ้ ง 

กลิ่นหอมหวานไว้ในปาก”

“อร่อยถึง เพียงนั้นเลยหรือเพคะ”  กู้หรูจิ่ วทำตาโตด้วยความ 

ประหลาดใจ จากนั้นเอ่ยอย่างเสียดาย “เสียดายที่พ่อครัวยามนี้เป็นลูกศิษย์ 

ของพ่อครัวคนนั้น หม่อมฉันไม่มีโอกาสได้ชิมแล้วเพคะ”

โจวไทเฮาเห็นกู้หรูจิ่วทำตาโต ให้รู้สึกเอ็นดูในความน่ารัก ถึงกับ 

อยากยื่นมือไปหยิกพวงแก้มอวบ  ๆ  ของนางทีเดียว ทว่ายังดีที่โจวไทเฮา 

คำนึงถึงฐานะของตนเองจึงมิได้กระทำการที่ไม่เหมาะสมออกไป

ทั้งสองคนสนทนากันครู่หนึ่ง  โจวไทเฮาให้กู้หรูจิ่วเขียนอักษรให้ 

นางดูแผ่นหนึ่ง เมื่อดูแล้วถึงกับรำพัน “อาจารย์ดีย่อมมีศิษย์เลิศ แม้เจ้า 

อายุยังน้อย แต่ตัวอักษรเริ่มคล้ายกับท่านพ่อของเจ้าบ้างแล้ว”

“ขอบพระทัยเสด็จอาที่ตรัสชมเพคะ”  กู้หรูจิ่วยิ้มจนนัยน์ตาเป็น 

เส้นโค้ง เผยให้เห็นลักยิ้มตื้น  ๆ  สองข้างแก้ม โจวไทเฮาเห็นแล้วมันเขี้ยว  

ความปรารถนาที่จะบีบแก้มอวบ ๆ หวนกลับมาอีกครั้ง

ไม่ว่าอย่างไรโจวไทเฮาดีใจยิ่งนัก หลังจากที่กู้หรูจิ่วเดินผ่านประตู 

เข้ามา นางก็เกิดความรู้สึกดีกับเด็กคนนี้อย่างยิ่ง โดยเฉพาะนัยน์ตาและ 

ลักยิ้มที่พวงแก้ม ที่ไม่ว่าผู้ใดเห็นแล้วก็รู้สึกได้ถึงความอ่อนหวาน
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เสียดายที่แม้โจวไทเฮาชอบกู้หรูจิ่วเพียงใด  ก็ไม่ เหมาะที่จะให้ 

บุตรีของขุนนางราชสำนักค้างคืนในวังหลวง ดังนั้นยามที่กู้หรูจิ่วลากลับ  

นางจับมือกู้หรูจิ่วพลางเอ่ยว่า “ปกติฮ่องเต้มีราชกิจยุ่ง ข้าเองไม่มีบุตรหลาน 

คนอื่น หากเจ้ามีเวลาว่างก็เข้าวังมาหาข้าบ่อย  ๆ  นะ ข้ารู้สึกถูกชะตากับเจ้า 

มาก เพียงเจอหน้ากันวันนี้ก็รู้สึกว่าเจ้าเหมือนบุตรีของข้า”

กู้หรูจิ่วได้ยินแล้วเงยหน้าคลี่ยิ้มอย่างเอียงอายให้โจวไทเฮา สุดท้าย 

นางมองหลังมือของโจวไทเฮา แม้มือนั้นขาวนวล ทว่าไม่นุ่มลื่นและเต่งตึง 

ดังมือของสตรีอ่อนวัย

การเข้าวังครานี้นอกจากสวนทางกับราชรถของฮ่องเต้โดยบังเอิญ  

กู้หรูจิ่วนั่งสนทนาในตำหนักไทเฮาเป็นเวลาครึ่งวันก็ไม่พบเจอผู้อื่นอีกเลย

นางนั่งรถม้ากลับจวน  ยังไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ 

ไทเฮา  จะว่าตั้งใจดึงสกุลกู้ เป็นพวกหรือ  ก็ไม่ค่อยเหมือน  ผู้ใดอาศัย 

การที่ให้เด็กหญิงอายุสิบขวบเข้าเฝ้าเพื่อสร้างความสนิทสนมกับครอบครัว 

ของขุนนางใหญ่เช่นนี้ ดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้

เมื่อดูจากท่าทีของโจวไทเฮาก็ไม่คล้ายหวาดระแวงสกุลกู้ หากไทเฮา 

ไม่พอใจครอบครัวของนางจริง คงไม่มีทางให้ท่านพ่อเป็นอาจารย์ของฮ่องเต้  

มิหนำซ้ำยังส่งรถม้าระดับท่านหญิงขั้นห้ามารับส่งนาง

คงไม่ใช่เพราะจู่  ๆ  ไทเฮาประสงค์จะเจอหลานสาวห่าง  ๆ  ที่ไม่เคยเจอ 

หน้ากันมาก่อนอย่างนาง จึงเรียกให้เข้าเฝ้า จากนั้นพบว่านางดูไม่ขัดหูขัดตา 

จึงกลายเป็นของเล่นชิ้นใหม่

ครั้นนึกถึงสิ่งของเต็มรถม้าที่ตามมาด้านหลังแล้ว กู้หรูจิ่วถึงกับ 

ลูบหน้าตนเองคราหนึ่ง จะสนใจไปไย เรื่องราวซับซ้อนอย่างนี้ปล่อยให้ 

ท่านพ่อท่านแม่ของนางคิดดีกว่า

กล่าวตามจริง  พอกู้ฉางหลิงและหยางซื่อเห็นสิ่ งของที่กู้หรูจิ่ว 

นำกลับมาด้วยเป็นคันรถแล้วก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี บุตรีของพวกเขาเข้าวังไป 

ชิงทรัพย์มาจากพระตำหนักคังเฉวียนหรืออย่างไร ถึงได้หอบข้าวของมีค่า 

ของไทเฮากลับมามากมายเช่นนี้

ปิ่นระย้าทองคำนั้นเป็นของบรรณาการจากแคว้นเล็กแคว้นหนึ่ง 
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มิใช่หรือ เหตุใดจึงมาอยู่รวมกับของพระราชทาน

ยังมีตะเกียงแก้วที่ ได้ยินว่ ายามนั้นมีพระสนมนางในอยากได้  

มากมาย สุดท้ายอดีตฮ่องเต้มอบให้โจวไทเฮา แล้วเหตุใดถึงมาอยู่ที่นี่ได้

“ลูกพ่อ เจ้าเข้าวังไปแล้วทำอันใดบ้าง” กู้ฉางหลิงใช้สายตาที่เปี่ยม 

ไปด้วยความสงสัยมองกู้หรูจิ่ว ราวกับกำลังมองสิ่งมหัศจรรย์ 

กู้หรูจิ่ว “...”

ไทเฮายัดเยียดของพวกนี้ให้นาง แล้วจะโทษนางได้อย่างไรเล่า
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ข่าวบุตรีคนเล็กของสกุลกู้  นั่งรถม้าระดับท่านหญิงขั้นห้า 
เข้าวังหลวง อีกทั้งยังได้รับความเอื้อเอ็นดูจากไทเฮาแพร่สะพัดไปจนถึง 

หูของสกุลใหญ่และชนชั้นสูงในเมืองหลวงอย่างรวดเร็ว  ทว่าคนส่วนใหญ่ 

ไม่ค่อยใส่ใจ เพราะในสายตาของพวกเขา นี่เป็นวิธีที่ไทเฮาต้องการเอาใจ 

สกุลกู้และสกุลใหญ่ลำดับสองเท่านั้น

สิ่งที่สมควรรู้ก็คือ สกุลโจวนับได้ว่าเป็นสกุลผู้ดีลำดับสองท้าย  ๆ  

แม้มีหน้ามีตาในถิ่นกำเนิดของสกุลโจวที่เมืองถิงโจวก็จริง แต่ในเมืองหลวง

นั้นไม่สำคัญเท่าใดนัก หากไม่ใช่เพราะมีสตรีวาสนาดีอย่างไทเฮา สกุลโจว 

จะมีเกียรติเช่นนี้ได้อย่างไร

วันรุ่งขึ้นกู้ฉางหลิงเข้าวังเพื่อขอบคุณในความเมตตาของไทเฮา  

ปรากฏว่าเพิ่งพูดไม่กี่ประโยค ไทเฮาเอ่ยเนิบนาบว่า “ท่านพี่ ข้าถูกใจ 

นางหนูจิ๋วจิ่วมาก” 

กู้ฉางหลิงฟังแล้วใจหาย ไม่เข้าใจว่าไทเฮาหมายความว่าอย่างไร

“ท่านว่าข้าทูลฮ่องเต้ให้ทรงแต่งตั้งนางเป็นท่านหญิงขั้นห้า มีศักดินา 

สามร้อยหลังคาเรือนเป็นอย่างไร”

“บุตรีของกระหม่อมไร้ความสามารถ มิได้มีความชอบแม้แต่น้อย  

ไม่สมควรได้รับพระกรุณานี้พ่ะย่ะค่ะ ความจริงแล้วกู้ฉางหลิงไม่คุ้นเคย 

กับญาติผู้น้องคนนี้สักเท่าไร ดังนั้นความคิดของเขากับของอีกฝ่ายแทบ 

4
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ไม่เคยบรรจบกัน ใบหน้าเขาฉายแววสับสน เขาเดาไม่ถูกว่าเหตุใดนางถึงคิด 

จะมอบบรรดาศักดิ์แก่บุตรีของเขา

“ดังนั้นท่านจะต้องพยายามอีกสักหน่อย” ไทเฮาถลึงตาใส่กู้ฉางหลิง 

อย่างไม่ใคร่พอใจ “ยามนี้ท่านเป็นอาจารย์ของฮ่องเต้ ถวายความรู้แด่ฮ่องเต้ 

ให้ดี เช่นนี้ข้าถึงจะมีเหตุผลทูลขอพระราชทานบำเหน็จแก่นางหนู”

เพราะมีความดีความชอบจึงได้รับความกรุณา  อีกทั้งมิให้ขุนนาง 

ในราชสำนักกล่าวหาว่านางลำเอียงมาทางสกุลกู้  ดังนั้นเพียงแต่งตั้งบุตรี 

ของเขาก็นับเป็นเหตุผลที่ดี

กู้ฉางหลิงมองไทเฮา  เห็นอีกฝ่ายมุ่งมั่นและคาดหวังจึงนิ่งเงียบ 

ครู่หนึ่ง ก่อนเอ่ยว่า “กระหม่อมเป็นอาจารย์ การถวายการสอนแด่ฮ่องเต้ 

อย่างเต็มที่เป็นหน้าที่ของกระหม่อมอยู่แล้วพ่ะย่ะค่ะ”

“จิ๋วจิ่วบอกว่าปกติบิดาอย่างท่านเป็นคนง่าย ๆ ร่าเริง เหตุใดข้าดูแล้ว  

ท่านถึงคล้ายคนอื่น  ๆ  ที่ไม่รู้จักปรับตัวกันนะ”  ไทเฮานิ่วหน้า เอ่ยอย่าง 

เอาแต่ใจว่า “อย่างไรข้าก็ไม่สน ช่วงนี้ท่านต้องทำตัวให้ดี ให้จิ๋วจิ่วได้รับ 

การแต่งตั้ งโดยเร็ว  เวลานางออกไปเที่ยวเล่นกับดรุณีน้อยคนอื่นใน 

เมืองหลวงจะได้มีหน้ามีตา”

ไทเฮาพูดจบก็โบกมืออย่างรังเกียจให้กับ  “บิดาที่ไม่รู้จักแสวงหา 

ความก้าวหน้า” ตรงหน้านี้ “ท่านไปถวายการสอนฮ่องเต้ได้แล้ว สอนให้ดี ๆ  

เล่า”

พอไทเฮากล่าวเช่นนี้ แม้ยามนี้มิใช่ชั่วโมงสอนของกู้ฉางหลิง เขา 

ก็ต้องก้าวเท้าหนักอึ้งไปยังพระตำหนักเฉียนคุน

เดินไปได้ไม่กี่ก้าว เขาพลันคิดได้ว่า แม้แต่ไทเฮายังโปรดปราน 

บุตรีเขาเช่นนี้ แสดงว่าบุตรีของเขาดีเพียงใด ลูกของตนเองเป็นที่เอ็นดู 

ของผู้อื่น ผู้เป็นบิดาย่อมสมควรภาคภูมิใจถึงจะถูก

ดังนั้นกู้ฉางหลิงจึงดีใจ จังหวะก้าวเท้าไปยังพระตำหนักเฉียนคุน 

ดูเบาสบายกว่าเดิม ราวกับมีความคาดหวังรออยู่ที่ตำหนักของฮ่องเต้อย่าง 

เต็มเปี่ยม
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เมือ่มาถงึหอ้งหนงัสอืในพระตำหนกัเฉยีนคนุ จางจง้ฮัน่ มหาเสนาบดีขวา 
กำลังถ่ายทอดความรู้ให้ฮ่องเต้ เมื่อเห็นกู้ฉางหลิงเข้ามา เขาจึงชะงัก

“ท่านอาจารย์กู้” จิ้นยางเงยหน้าเห็นกู้ฉางหลิงเข้ามาจึงวางตำราในมือ 

ลง ลุกขึ้นคำนับอย่างศิษย์กระทำต่ออาจารย์

“ฝ่าบาท” กู้ฉางหลิงรับการคำนับแล้ว จึงคำนับตอบอย่างขุนนาง 

พึงกระทำต่อเจ้าแผ่นดิน จากนั้นหันไปทักทายจางจ้งฮั่น “รบกวนแล้ว”

“พี่โซ่วจือมาได้ถูกจังหวะนัก ข้าถวายการสอนฮ่องเต้เสร็จพอดี”  

เสียงของจางจ้งฮั่นอ่อนโยน “ท่านเองก็เป็นห่วงการทรงพระอักษรของ 

ฮ่องเต้ จะว่ารบกวนได้อย่างไร”

กู้ฉางหลิงหัวเราะชอบใจ จางจ้งฮั่นพูดคุยกับฮ่องเต้สองสามประโยค 

แล้วออกไป เขาได้แต่ส่ายหน้าในใจ  ในฐานะมหาเสนาบดีของแผ่นดิน  

จางจ้งฮั่นมีนิสัยอ่อนโยนไปสักหน่อย หากเป็นเขายามนี้ไม่มีทางออกจาก 

ห้องหนังสือ แต่จะอยู่ช่วยอธิบายคำตอบให้ฮ่องเต้ที่นี่ต่อ

จิ้นยางไม่แสดงความรู้สึกใด กู้ฉางหลิงให้เขาหัดคัดอักษร  เขาก็ 

ฝึกคัดอย่างว่าง่าย ไม่ถามไถ่เหตุผล แต่คัดอย่างตั้งใจ ไม่เหยาะแหยะ 

แม้แต่น้อย

“คนทั่วไปมักอ่านคนจากตัวอักษร  ทว่าไม่รู้ เลยว่าผู้ เชี่ยวชาญ 

การเขียนอักษรชำนาญการยืมตัวอักษรมาปกปิดอารมณ์ความรู้สึกในใจ  

ในฐานะฮ่องเต้ ไม่จำเป็นต้องทรงกระทำลึกลับซับซ้อน แต่ก็มิอาจให้ผู้อื่น 

รับรู้ถึงพระอารมณ์ได้พ่ะย่ะค่ะ”  ยามพักมือ  หลังจากฮ่องเต้คัดอักษร 

มานานเกือบครึ่งชั่วยามแล้ว กู้ฉางหลิงเขียนอักษรสองตัววางลงตรงหน้า  

แล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อย

จิ้นยางเงยหน้ามอง เห็นด้านซ้ายของกระดาษเขียนคำว่า เมตตา  

ด้านขวาเขียนคำว่า อำนาจ คำว่าเมตตานั้นอวบอ้วนอ่อนโยน คำว่าอำนาจ 

ดุดันแข็งกร้าว ดูไม่ออกถึงความคล้ายคลึงกันแม้แต่น้อย เขามองอักษร 

สองตัวนี้ เงียบ  ๆ  แล้วมองกู้ฉางหลิงที่ยกถ้วยชาขึ้นจิบ สีหน้าราบเรียบ  

ลุกขึ้นยืนค้อมกายให้กู้ฉางหลิงอย่างเคร่งขรึม “ขอบพระคุณท่านอาจารย์ 

ที่สั่งสอน”
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กู้ฉางหลิงวางถ้วยชา ประคองมือทั้งสองข้างของฮ่องเต้เอาไว้ ใบหน้า 

ยิ้มแย้ม “ฝ่าบาทอย่าทรงกระทำเช่นนี้ กระหม่อมเชื่อว่าจะต้องทรงกระทำ 

อย่างดีที่สุด”

การแสดงความสามารถครานี้ทำให้ฮ่องเต้รับรู้ได้ถึงความเก่งกาจ 

ในการเขียนอักษรของเขาแล้ว ฮ่องเต้จะต้องตั้งใจร่ำเรียนการเขียนอักษร 

กับเขาเป็นแน่

จิ้นยางเห็นความเชื่อมั่นที่กู้ฉางหลิงมีต่อตนเองในนัยน์ตาคู่นั้น 

อย่างเต็มเปี่ยม พลันบังเกิดความซาบซึ้งใจ  เขาไม่เคยคิดว่าหนิงผิงปั๋ว 

จะเชื่อมั่นในตัวเขา ทั้ง  ๆ  ที่ตัวเขาเองยังมิกล้ายืนยันว่าตนเองจะเป็นฮ่องเต้ 

ที่ดีได้

เขารู้ตัวดีว่ายามนี้ชนชั้นสูงเหล่านั้นมองเขาอย่างไร  ไทเฮาจัดหา 

อาจารย์ให้ เขาหลายคน  บางคนกระตือรือร้นยิ่ง  บางคนเบื้องหน้าให้ 

ความเคารพ ทว่าในใจกลับนึกดูถูกเขา เขาเองก็มองออกเพียงแต่ไม่แสดง 

ให้รู้เท่านั้น

ยามนี้หนิงผิงปั๋วที่เพิ่งให้ความรู้เขา ไม่เพียงตั้งใจสอนการเขียนอักษร 

ให้ เขา  ยังเตือนสติเขาโดยอ้อมถึงหลักการการเป็นผู้นำ  มิหนำซ้ำยัง 

ไม่รีบร้อนอยากได้หน้าจากการเป็นอาจารย์ของเขา ก่อให้เกิดความรู้สึก 

ดีขึ้นหลายส่วน

คนหนึ่งตั้งใจร่ำเรียนหาความรู้ อีกคนหนึ่งตั้งใจสั่งสอนให้ความรู้  

ดังนั้นเวลาหนึ่ งชั่วยามกว่านั้น  ทั้งศิษย์ทั้ งอาจารย์ต่างสนุกสนานกัน 

เต็มที่ จิ้นยางถึงกับเดินมาส่งกู้ฉางหลิงถึงหน้าประตูตำหนัก ยังเรียกเขา 

อย่างเคารพว่า  “ท่านอาจารย์กู้”  มิใช่หนิงผิงปั๋ว  ซึ่งแสดงถึงความเคารพ 

กู้ฉางหลิง

คืนนั้นเมื่อกู้ฉางหลิงกลับถึงจวนก็เอ่ยชมฮ่องเต้ให้ฮูหยินและลูก ๆ  ฟัง 
ยกใหญ่  ถึงกับบอกว่าฮ่องเต้ เป็นคนมีหลักการ  มีสติปัญญาเป็นเลิศ  

เป็นหนุ่มน้อยที่หาได้ยากคนหนึ่ง

บุตรชายทั้งสองไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ ได้แต่นั่งฟังเงียบ ๆ 
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หยางซื่อรู้นิสัยหัวใจพองโตของสามีดี จึงไม่ใคร่สนใจสิ่งที่เขาพูด 

มากนัก ผู้ใดใช้ให้สามีของนางกลับจวนแล้วมักชมคนโน้นดีอย่างนั้น คนนั้น 

ดีอย่างนี้ หากทุกครั้งนางตั้งใจฟัง คงทนไม่ไหวนานแล้ว 

ทว่ากลายเป็นกู้หรูจิ่วที่ฟังแล้วอดคิดไม่ได้ว่า  หรือฮ่องเต้น้อย 

พระองค์นี้จะเป็นเด็กหนุ่มที่มีนิสัยและความประพฤติไม่เลวจริง  ๆ

ท่านพ่อของนางเป็นคนมองโลกในแง่ดี  แต่เท่าที่นางจำได้  ผู้ที่ 

ท่านพ่อของนางเคยเอ่ยชมนั้นดูคล้ายยามนี้มีความเป็นอยู่ไม่เลว มีชื่อเสียง 

ในแวดวงราชการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ยังมีสองคนที่กลายเป็นผู้มีชื่อเสียงไปแล้ว

ความจริงนางคิดว่าราชสำนักสมควรมอบตำแหน่ง  “ปากมงคล”  

ให้ท่านพ่อ

ห้าวันหลังจากนั้น  ราชโองการแต่งตั้งกู้ฉางหลิงเป็นหนิงผิงโหว 

ก็มาถึงอย่างเป็นทางการ ยังมีของพระราชทานที่เป็นของประดับตกแต่ง 

สารพัดชนิดจากโจวไทเฮาและฮ่องเต้มาพร้อมกับราชโองการฉบับนี้ด้วย  

รวมถึงผ้าไหมแพรพรรณ พาให้คนไม่น้อยต้องมองพวกเขาเสียใหม่

ทว่าหลังจากนั้นยังมีราชโองการพระราชทานของกำนัลแก่จวนอื่น 

อีกหลายแห่ง จนทำให้กู้ฉางหลิงที่ได้เลื่อนขั้นเป็นท่านโหวคนใหม่ดูด้อย 

ลงไปถนัดใจ

ทั่วเมืองหลวงล้วนยินดีปรีดาจากการได้รับพระราชทานสิ่งของ 

จากฮ่องเต้หลังขึ้นครองราชย์กันทั่วหน้า ความหม่นเศร้าสุดท้ายจากการ 

สวรรคตของอดีตฮ่องเต้สลายไปอย่างไร้ร่องรอย นี่ทำให้ทุกคนเริ่มตระหนัก 

ได้ว่า แผ่นดินต้าเฟิงมีเจ้าแผ่นดินคนใหม่แล้ว

หากพวกเขายังไม่รู้แน่ชัดว่าเจ้าแผ่นดินคนใหม่ที่ว่านี้เป็นสตรีหรือ 

เป็นฮ่องเต้น้อยที่ยังไม่เติบใหญ่

ครึ่งปีผ่านไป  วิถีชีวิตของชาวต้าเฟิงก็กลับคืนสู่ปกติ  สามารถจัด 
งานมงคลได้เช่นเดิม ระหว่างไทเฮากับฮ่องเต้น้อยนั้นมิได้มีข่าวลือด้านลบ 

ในเรื่องการแย่งชิงตำแหน่งหรืออำนาจแต่อย่างใด เมืองหลวงกลับคืนสู่ 

ความคึกคักจอแจดังเดิม
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คุณชายและคุณหนูอ่อนเยาว์ทั้งหลายเริ่มทำกิจกรรมที่เคยชื่นชอบ 

ต่าง  ๆ  นานา ไม่ว่าจะขี่ม้า ล่าสัตว์ ชมภาพ แต่งกลอน ขี่ม้าชมทิวทัศน์  

ตีลูกหนัง ปาลูกธนูลงโถ อันใดที่เป็นของใหม่เป็นของน่าสนใจก็เล่นกัน 

ทั้งนั้น

ข่าวใหม่ในเมืองหลวงช่วงนี้คือ สกุลซือหม่าสายสามนั้นกำลังจะมา 

เมืองหลวงแล้ว

ในฐานะสกุลใหญ่ลำดับหนึ่ง ความเคลื่อนไหวของสกุลซือหม่าจึงเป็น 

ที่สนใจของผู้คนทั่วไป ที่อยู่เมืองหลวงยามนี้คือสกุลซือหม่าสายหลักกับ 

สายรอง สายสามย้ายมาเมืองหลวงก็เพื่อพึ่งพาอาศัยพวกเขา 

ในกาลก่อนมีข่าวว่านายท่านผู้ เฒ่าสายสามของสกุลซือหม่าเป็น 

พวกรักสนุก ไม่สนใจรับราชการ ยามนี้เพื่ออนาคตของบุตรหลาน จำต้อง 

กลับเมืองหลวงเพื่อพึ่งพาญาติพี่น้อง กล่าวได้ว่าอำนาจสามารถสั่นคลอน 

จิตใจคนได้
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ซือหม่าเซียง  รู้สึกว่าตนเองไม่ค่อยชอบการใช้ชีวิตในเมืองหลวง  

เมื่อเทียบกับเมืองถิงโจวที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี  ฤดูคิมหันต์ใน 

เมืองหลวงร้อนอบอ้าวกว่ามาก เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่นิยมกัน 

นั้นไม่เหมือนที่เมืองถิงโจว ทำให้นางที่เพิ่งมาเมืองหลวงเป็นคราแรกยัง 

ปรับตัวไม่ได้

ทว่าในฐานะบุตรีสกุลซือหม่า  นางมิอาจกล่าวถึงความหวาดหวั่น 

ที่เกิดขึ้น ยิ่งมิอาจให้ผู้ใดเห็นถึงความอึดอัดของนาง  ครานี้ท่านปู่พาคน 

ทั้งครอบครัวเข้าเมืองหลวงก็เพื่อแสวงหาความก้าวหน้าให้บิดาและท่านลุง 

ท่านอาทั้งสอง นางมิอาจสร้างความอับอายให้ทุกคนในยามนี้อย่างเด็ดขาด

ด้วยเหตุนี้ เมื่อซือหม่าหลิง  ญาติสาวผู้พี่  เตรียมพานางเข้าร่วม 

งานชุมนุม นางจึงไม่ปฏิเสธ ทั้งยังเตรียมตัวเพื่องานนี้อย่างตั้งใจ

สถานที่จัดงานชุมนุมเป็นหมู่บ้านที่มีอากาศเย็นสบายชานเมืองหลวง  

ซือหม่าเซียงโบกพัดไม้หอมในมือไปมา เพื่อสะกดความร้อนรุ่มในใจ กระทั่ง 

รถม้าแล่นเข้าสู่เขตหมู่บ้าน นางค่อยสัมผัสได้ถึงความเย็นสบาย

ลงจากรถม้า นางเดินตามซือหม่าหลิง ยังไม่ทันถึงสถานที่จัดงาน 

ก็ได้ยินเสียงพูดคุยระคนเสียงหัวเราะครื้นเครง

“พวกเจ้ามาถึงแล้ว” ดรุณีน้อยสวมชุดกระโปรงสีส้มเห็นพวกนาง 

แล้วก็เดินหน้าตายิ้มแย้มมาคล้องแขนซือหม่าหลิง หันมาพูดกับซือหม่าเซียง 

ว่า “รีบมานั่งด้วยกันตรงนี้เถิด”

5
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หลังจากแนะนำตัวกันแล้ว ซือหม่าเซียงค่อยรู้ว่าสตรีที่คล้องแขน 

ญาติสาวผู้พี่นั้นคือคุณหนูสาม บุตรีของครอบครัวสายรองสกุลหลี่ นามว่า 

หลี่จิ้ งอวี้  ทว่าเท่าที่นางรู้นั้น  สหายสนิทของญาติสาวผู้พี่ ไม่มีชื่อของ 

คุณหนูหลี่ผู้นี้

ในฐานะผู้จัดงานชุมนุมครานี้ ทำให้คุณหนูคุณชายสกุลหลี่ทั้งหลาย 

กระตือรือร้น ต้อนรับแขกกันอย่างแข็งขัน แม้ซือหม่าเซียงไม่ชอบร่วมงาน 

ประเภทนี้ก็ยังหาข้อตำหนิไม่ได้

นางยกถ้วยน้ำชาขึ้นจิบอึกหนึ่ง มีกลิ่นหอมจางของใบชาเตะปลายจมูก  

พาให้ความร้อนอบอ้าวที่มีอยู่นั้นมลายไปอย่างไร้ร่องรอย

ครั้นจิตใจสงบแล้วนางค่อยมีใจพินิจหนุ่มสาวที่จับกลุ่มสนทนา 

หรือไม่ก็เล่นการละเล่นกันอยู่

ญาติสาวผู้พี่ยังกระซิบแนะนำสตรีจากสกุลอื่นให้นางฟังเป็นระยะ  

ยังดีที่นางท่องจำรายชื่อของคนเหล่านี้มาก่อนแล้ว จึงพอเข้าใจถึงความ 

เกี่ยวข้องกันของสกุลที่อยู่เบื้องหลังคนเหล่านี้ได้

“คุณหนูคนนั้นมาจากสกุลใดหรือ” ซือหม่าเซียงมองเด็กหญิงอายุ 

ราวสิบเอ็ดสิบสองปี เด็กหญิงคนนี้สวมชุดผ้าโปร่งสีเหลืองดอกซิ่ง1 แม้ไม่ใช่ 

เด็กสาวที่งามที่สุดในบรรดาสตรีที่นั่งอยู่ทั้งหมด แต่ก็เป็นผู้ที่ทำให้นาง 

นึกสนใจ เมื่อเห็นเด็กหญิงคนนี้แวบแรก ซือหม่าเซียงพลันบังเกิดความ 

เมตตาอย่างบอกไม่ถูก นัยน์ตากลมโตสว่างไสวคู่นั้นชวนให้นางรู้สึกว่า 

มันช่างเจิดจ้ายิ่งนัก

“เจ้าถามถึงนางหรือ” ซือหม่าหลิงชะงักไปชั่วขณะ หน้ายังไม่เปลี่ยนส ี

ก็จริง หากแววตานั้นฉายแววทั้งดูแคลนระคนริษยาให้เห็น

ซือหม่าเซียงพยักหน้านิด  ๆ พอดีกับดรุณีน้อยคนนั้นมองนางแล้ว 

คลี่ยิ้มหวานที่ไร้พิษสงให้พวกนาง

“นั่นเป็นบุตรีสกุลกู้ในเมืองหลวง” น้ำเสียงของซือหม่าหลิงอ่อนลง 

หลายส่วน แววดูแคลนแกมริษยานั้นหายวับไป “นิสัย...ไม่เลว”

 1 ดอกเอพริคอต
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ซือหม่าเซียงพยักหน้าอย่างเข้าใจ ข้างกายอีกฝ่ายมีสตรีอายุค่อนข้าง 

มากนั่งอยู่ด้วย เห็นได้ว่าคงเป็นคนที่มีนิสัยน่าเอ็นดูผู้หนึ่ง

พี่น้องสกุลซือหม่าวิจารณ์ผู้ร่วมงานเบา  ๆ ผู้อื่นย่อมสนใจ  “เด็กใหม่”  
ที่เพิ่งมาถึงเมืองหลวงผู้นี้เช่นกัน

“รูปโฉมงดงาม ท่วงท่าโดดเด่น สมกับเป็นคนสกุลซือหม่า” หูสี่  

คุณหนูสามแห่งสกุลหู เป็นน้องสาวร่วมอุทรของพี่สะใภ้รองของกู้หรูจิ่ว  

สนิทสนมกับกู้หรูจิ่วมาก

“อืม” กู้หรูจิ่วพยักหน้าเห็นด้วย คุณหนูซือหม่าเซียงคนนี้มีคิ้วใบหลิว  

ริมฝีปากแดงสดใส  อายุยังไม่ถึงสิบห้าปี  กลับมีรูปร่างอรชรโดดเด่น  

สะดุดตากว่าซือหม่าหลิงที่นั่งอยู่ด้านข้างหลายส่วน

เสิ่นชิงหรั่นและหยางซีเสวี่ยที่นั่งอยู่กับทั้งสองคนได้ยินแล้วก็ได้แต่ 

หัวเราะ เห็นกู้หรูจิ่วยังคงพยักหน้ารับ จึงเอ่ยอย่างอ่อนใจว่า “พวกเขา 

เล่นปาลูกธนูลงโถอยู่ทางโน้น พวกเราไปดูกันเถิด”

“ปาลูกธนูลงโถอีกแล้ว ไม่เห็นจะสนุกเลย” หูสี่ถอนหายใจ

“อากาศร้อนถึงเพียงนี้เล่นอย่างอื่นจะไหวหรือ” หยางซีเสวี่ยเห็น 

ท่าทางของหูสี่ดูไม่สนใจ จึงเข้ามาคล้องแขนพลางเอ่ยว่า “ถือว่าไปเป็นเพื่อน 

พวกเราก็แล้วกัน”

“ก็ได้” หูสี่ปล่อยให้หยางซีเสวี่ยลากแขนออกไปอย่างอ่อนใจ กู้หรูจิ่ว 

และเสิ่นชิงหรั่นมองตากันยิ้ม  ๆ แล้วตามไปด้านหลัง

ความจริงนอกจากการเล่นปาลูกธนูลงโถแล้ว การเดินหมาก แต่ง 

กลอน ชมภาพวาด หรือไม่ก็ดูบ่าวรับใช้แข่งพละกำลังกันก็เป็นการละเล่น 

ที่เห็นได้บ่อยครั้งในฤดูคิมหันต์

โดยเฉพาะสกุลใหญ่แต่ละสกุลมักเลี้ยงจอมพลังเอาไว้แข่งขันกัน  

ไม่ว่าคุณชายหรือคุณหนูสกุลใดต่างวางเดิมพันด้วยเงินทอง ดูว่าจอมพลัง 

ของจวนใดร้ายกาจกว่ากัน ผู้ชนะการแข่งขันมักหอบเงินทองของมีค่ากลับไป 

กองใหญ่  ดังนั้นเมื่อถึงเวลาเช่นนี้  จอมพลังทุกคนจะต้องแข่งขันกัน 

อย่างเต็มที่เพื่อเงินทองที่ทั้งชีวิตอาจหาไม่ได้อีกแล้ว

ตัว
อย
่าง



32

เ ส มื อ น ไ ข่ มุ ก   เ ส มื อ น ห ย ก  1

ในฐานะคุณหนูสกุลใหญ่ในชนชั้นขูดรีดนั้น กู้หรูจิ่วไม่แสดงความ 

คิดเห็นใดเกี่ยวกับการละเล่นชนิดนี้

ที่จวนของนางไม่ได้เลี้ยงจอมพลังเอาไว้แข่งขัน ดังนั้นจึงไม่ส่งคน 

เข้าร่วมการแข่งขันประเภทนี้ อย่างมากเมื่อการแข่งขันจบลง ก็โยนเงินทอง 

ออกไปเป็นรางวัลให้ผู้ชนะพร้อมกับคนอื่น  ๆ

เมื่อการแข่งขันมวยปล้ำจบลง ความสนุกสนานของคุณหนูคุณชาย 

เหล่านี้ก็เริ่มลดลง ขณะเตรียมกลับบ้าน คุณหนูสกุลอู๋และสกุลซุนเกิด 

การโต้เถียงกันเล็กน้อย ใช้ถ้อยคำประชดประชันเสียดสีอีกฝ่าย

ในฐานะเจ้าภาพ คุณหนูสกุลหลี่ทั้งหลายย่อมเข้ามาไกล่เกลี่ย การ 

ขัดแย้งนี้มิได้ทวีความรุนแรง ทว่าการชุมนุมครานี้เกิดรอยด่างแล้ว สำหรับ 

คนสกุลหลี่ที่นิยมความสมบูรณ์แบบนั้นจึงมิใช่เรื่องน่ายินดี

เห็นได้ชัดจากสีหน้าของพี่น้องสกุลหลี่ที่เดินมาส่งกู้หรูจิ่วหน้าประตู

“คุณหนูกู้” ก่อนที่กู้หรูจิ่วจะขึ้นรถม้า หลี่ไหวกู่ประคองกล่องไม้ 

ใบหนึ่งมาให้ “นี่เป็นลูกท้อที่เพิ่งเด็ดมา ถ้าคุณหนูไม่รังเกียจ  อยากให้ 

เจ้านำกลับไปลองชิม”

“ขอบคุณคุณชายหลี่เจ้าค่ะ” กู้หรูจิ่วรับกล่องไม้นั้นมา ก่อนส่งให้ 

เป่าลวี่  “เมื่อครู่ขณะเดินชมเรือนตากอากาศ  ข้าเห็นลูกท้อบนต้นแล้ว  

แต่มิกล้าเอ่ย คิดไม่ถึงว่าจะได้ชิมอย่างที่หวัง”

“คุณหนูกู้ชอบก็ดีแล้ว” หลี่ไหวกู่ยิ้มอ่อนโยน ใช้สายตาส่งกู้หรูจิ่ว 

ขึ้นรถม้า เห็นผ้าม่านทิ้งตัวลงแล้วจึงค่อยหมุนตัวเดินกลับเข้าไปด้านใน

หลี่ฉู่โหรวที่เดินตามหลังกระซิบบอกว่า  “พี่ใหญ่ ท่านแม่เตรียม 

การหมั้นหมายให้พี่แล้วนะ”

หลี่ไหวกู่เดินช้าลง น้ำเสียงยังคงราบเรียบ “ข้ารู้แล้ว”

เห็นว่าหลี่ไหวกู่มิได้ตอบสนอง หลี่ฉู่โหรวให้นึกเสียดาย เดินตามไป 

อีกไม่กี่ก้าวก็เอ่ยว่า  “สกุลกู้นับเป็นสกุลใหญ่ลำดับสองท้าย  ๆ  เท่านั้น  

ท่านแม่ไม่สนใจคุณหนูบ้านนี้หรอก”

“เจ้าคิดมากเกินไปแล้ว” หลี่ไหวกู่หันกลับมามองน้องสาว “คุณหนูกู้ 

อายุเพียงสิบเอ็ดเท่านั้น”
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อีกอย่างหนึ่ง ถึงสกุลกู้เป็นสกุลใหญ่ลำดับสองปลาย  ๆ แต่บุตรี 

ของพวกเขายังดีกว่าบุตรีสกุลอู๋และสกุลซุน และเป็นเพราะมารดาของเขา 

สกุลเดิมคือสกุลอู๋ เขาจึงมิอาจพูดประโยคเหล่านี้ออกไปได้

หลังจากกู้หรูจ่ิวกลับถึงเรือนพักก็เปิดกล่องไม้ท่ีคุณชายหล่ีมอบให้   

ในน้ันมีลูกท้อขาวแซมแดงวางเรียงอย่างเป็นระเบียบถึงแปดลูก แต่ละลูก 

มีขนาดเท่ากัน ส่งกลิ่นหอมหวานโชยมา

นางหยุดคิดเล็กน้อย ก่อนให้สาวใช้นำลูกท้อหกลูกไปให้บิดามารดา 

และพี่ชาย ตนเองเก็บเอาไว้สองลูก

กินลูกท้อเนื้อนุ่มหวานฉ่ำแล้ว กู้หรูจิ่วก็เกิดความรู้สึกดีกับสกุลหลี่ 

ขึ้นมาเล็กน้อย เพราะลูกท้อของพวกเขารสชาติดีกว่าที่ส่งมาจากบ้านสวน 

ของครอบครัวมากนัก

ตกเย็น ทุกคนนั่งกินข้าวด้วยกัน หยางซื่อเอ่ยถึงลูกท้อที่กู้หรูจิ่ว 

สั่งให้สาวใช้นำมาให้ เมื่อรู้ว่าเป็นของที่พี่น้องสกุลหลี่มอบให้กู้หรูจิ่วแล้ว  

นางก็ไม่กล่าวคำใดมากนัก เพียงให้คนเตรียมผักผลไม้สดที่ได้จากบ้านสวน 

ส่งไปยังสกุลหลี่ชุดหนึ่ง

ระหว่างสกุลหลี่กับสกุลกู้มิได้คบค้าสมาคมกันสักเท่าไร ไม่มีเรื่อง 

หมางใจกัน พวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องเข้าหาสกุลหลี่ สกุลหลี่เองก็ไม่จำเป็น 

ต้องให้สกุลกู้ของพวกเขาค้อมกายต้อนรับ ความสัมพันธ์แบบไม่ใกล้ไม่ไกล 

อย่างนี้ย่อมดีที่สุด

คืนนั้นก่อนยามหนึ่ง2  มีฝนตกหนัก  วันรุ่งขึ้นขณะที่กู้หรูจิ่วเข้าวังเพื่อ 
เข้าเฝ้าไทเฮานั้นถนนยังคงเปียกแฉะ ทว่าดวงตะวันที่ขอบฟ้ากลับแผดแสง 

แรงกล้าแล้ว

กว่าครึ่งปีที่ผ่านมา  กู้หรูจิ่วเข้าวังหลวงหลายครั้ง  ไทเฮายังคง 

เป็นกันเองกับนางเช่นเคย แต่ที่แตกต่างที่สุดก็คือ คราแรกที่นางเข้าวัง  

 2 เวลา 19.00 - 21.00 นาฬิกา
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รถม้าต้องจอดห่างจากพระตำหนักคังเฉวียนเป็นระยะทางพอสมควร ทว่า 

ยามนี้สามารถจอดใกล้ประตูใหญ่ของพระตำหนักได้เลย

การปฏิบัติตนระหว่างนางกับไทเฮานั้นไม่คล้ายกับไทเฮาปฏิบัติต่อ 

บุตรีของขุนนาง แต่ราวกับผู้ใหญ่ที่เอ็นดูบุตรหลาน ไทเฮาไม่เคยซักถาม 

เรื่องของสกุลกู้กับนางแม้แต่น้อย นางเองก็ไม่เคยประจบเอาใจไทเฮาเพื่อ 

แสวงผลประโยชน์ให้คนในครอบครัว

แต่ละครั้งที่พวกนางพบหน้ากัน สิ่งที่สนทนากันมากที่สุดก็คือ... 

เรื่องอาหารเลิศรสในเมืองหลวงและเรื่องซุบซิบนินทาที่เกิดขึ้นในกาลก่อน

สงสารก็แต่ไทเฮามีเรื่องซุบซิบมากมาย  ทว่าไม่รู้จะพูดกับผู้ใดดี  

เก็บกดมานานหลายปี นับว่าโชคดีที่ได้กู้หรูจิ่วที่ปากหนัก ซ้ำยังชอบฟัง 

เรื่องซุบซิบเหล่านี้มานั่งฟังนางเล่าในที่สุด

กู้หรูจิ่วเองก็ต้องปรับความคิดของตนเองใหม่หลายหน เนื่องจาก 

คำบอกเล่าของไทเฮา  ทำให้นางมิอาจมองคำว่าสกุลเก่าแก่อย่างผิวเผิน 

ได้อีกต่อไป

ดังนั้นวันนี้ทั้งสองคนนั่งสนทนากันเรื่อยเปื่อย ครานี้ไทเฮาเล่าเรื่อง 

ซุบซิบที่ดุเดือดของสกุลขุนนางลำดับหนึ่งอย่างสกุลหลี่ให้ฟัง

ทว่าน่าเสียดายที่ไทเฮายังเล่าไปได้ไม่เท่าไร ก็มีขันทีจากพระตำหนัก 

เฉียนคุนเข้ามาขัดจังหวะเสียก่อน

หลังจากประชุมเช้าแล้วฮ่องเต้เรียนกับอาจารย์ท่านหนึ่ง ปรากฏว่า 

เมื่อครู่ฮ่องเต้อาเจียน ปวดหัว ตัวร้อน

รอยยิ้มของไทเฮาจางหายไปพร้อมกับฟังการรายงานของขันที 

กู้หรูจิ่วก้มหน้าจ้องปลายเล็บตนเองพลางคิดว่าฮ่องเต้ประชุมเช้า 

เสร็จแล้วเกือบหนึ่งชั่วยาม เหตุใดเพิ่งส่งคนมาแจ้งไทเฮายามนี้เล่า

เพิ่งไม่สบายเมื่อครู่จริงหรือ  หรือว่า...ฮ่องเต้น้อยเตรียมป้องกัน 

ตนเองจากไทเฮาแล้ว

ตัว
อย
่าง



ตัว
อย
่าง
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